
ZARZĄDZENIE NR 153/2021 

WÓJTA GMINY PYSZNICA  

z dnia 29 listopada 2021 r.  

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku  

w Urzędzie Gminy Pysznica za 2021 r. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm), art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 97/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

przeprowadzenia inwentaryzacji.  

zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej w 2021 roku, polegającą na ustaleniu na 

ostatni dzień roku obrotowego rzeczywistego stanu wszystkich składników majątkowych przez Komisję 

Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym: 

1) Krudys Angelika - Przewodniczący 

2) Bajdo Monika - Członek 

3) Chmiel Anastazja – Członek 

4) Gleich Marta – Członek 

5) Herdzik Teresa – Członek 

6) Ptak Magdalena – Członek 

7) Wiśniewski Mateusz - Członek 

2. Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe 

przeprowadzenie spisu z natury. 

§ 2.1. Ustala się następujący zakres oraz sposób przeprowadzenia w Urzędzie Gminy w Pysznicy, 

zwanym dalej „Urzędem”, inwentaryzacji majątku według stanu na dzień 31.12.2021 r.: 

1) drogą spisu z natury: 

a) druki ścisłego zarachowania, 

b) środki trwałe, z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, 

c) pozostałe środki trwałe, 

d) materiały, 

e) paliwo, 

f) obce składniki aktywów znajdujące się w Urzędzie, będące własnością innych podmiotów, 

a powierzone do przechowywania, przetwarzania lub używania na potrzeby Urzędu, 

g) składniki majątkowe ujęte jedynie w ewidencji ilościowej. 

2) drogą uzyskania potwierdzenia salda: 

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych, 

b) udzielone pożyczki, 

c) należności z wyjątkiem m.in. należności spornych i wątpliwych, 

d) własne składniki majątkowe powierzone innym podmiotom do przechowywania, 

przetwarzania lub używania. 

3) w formie porównywania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 

i weryfikacji sald (weryfikacja realnej wartości): 

a) należności sporne i wątpliwe, 

b) rozrachunki z pracownikami, 

c) rozrachunki publicznoprawne, 



d) rozrachunki z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych z podległymi Gminie 

jednostkami budżetowymi, 

e) rozrachunki budżetu Gminy, 

f) udziały i akcje, 

g) kredyty, zaciągnięte pożyczki, 

h) inne niewymienione w pkt 1 i 2 składniki majątkowe, w tym w szczególności: grunty, 

wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, środki trwałe, do których dostęp 

jest znacznie utrudniony, prawo wieczystego użytkowania gruntów, fundusz jednostki, 

zobowiązania, konta wynikowe budżetu Gminy, 

i) aktywa i pasywa, które podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury lub uzyskania 

potwierdzenia salda, jeżeli ich zinwentaryzowanie tymi metodami z przyczyn 

uzasadnionych nie było możliwe. 

2. Inwentaryzację w drodze spisu z natury lub potwierdzenia sald należy przeprowadzić według stanu 

na dzień 31.12.2021 r. a zakończyć do 15 stycznia 2022 roku. 

3. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji 

księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości. 

4. W trakcie czynności inwentaryzacyjnych należy dokonać oceny przydatności posiadanych 

składników majątkowych oraz prawidłowości ich przechowywania i zabezpieczania. 

§ 3. 1. Szczegółowy plan przeprowadzenia inwentaryzacji określają załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. W celu prawidłowego i terminowego przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji, kierownicy 

referatów i pracownicy Urzędu Gminy w Pysznicy, zobowiązani są do przekazania do Referatu 

Finansów i Budżetu: 

1) wszystkich dowodów księgowych (m.in. faktury, noty, decyzje, rozliczenia inwestycji) dotyczących 

operacji gospodarczych zrealizowanych w 2021 r. – w terminie do dnia 15.01.2022 r. 

3. Inwentaryzację składników majątkowych wymienionych w § 2 ust. 1 przeprowadzą zespoły spisowe 

powołane przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. 

§4. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej pobierze arkusze spisowe w Referacie 

Organizacyjnym. 

§5. Zobowiązuję komisję do: 

1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób odpowiedzialnych; 

2) przestrzegania ogólnie obowiązujący przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów 

postepowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej; 

3) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji; 

4) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansów i Budżetu po 

zakończeniu spisu. Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji pozostaje w aktach Referatu 

Finansów i Budżetu i stanowi podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. 

§6. Sprawozdanie z przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z wnioskami sporządza Komisja 

Inwentaryzacyjna. Skarbnik Urzędu Gminy w Pysznicy opiniuje sprawozdanie w zakresie 

przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, obejmującej badanie rzetelności i prawidłowości 

przeprowadzenia inwentaryzacji. Następnie Komisja przedstawia sprawozdanie do zatwierdzenia 

Wójtowi Gminy Pysznica. 

§7. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.  

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                     Wójt 

                                                                                           Łukasz Bajgierowicz                           

 



                                                                                                                      Załącznik nr 1 

                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 153/2021   

                                                                                                                      Wójta Gminy Pysznica 

                                                                                                                       z dnia 29 listopada 2021 r. 

 

 

 

Plan przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych w Urzędzie Gminy w Pysznicy 

 
Lp. Wyszczególnienie zadania Odpowiedzialni za wykonanie 

1. Przeprowadzenie instruktażu Przewodniczący  

Komisji Inwentaryzacyjnej 

2. Wyznaczenie zespołów spisowych do 

przeprowadzenia inwentaryzacji drogą  

spisu z natury 

 

Przewodniczący  

Komisji Inwentaryzacyjnej 

3. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą 

spisu z natury 

 

Komisja Inwentaryzacyjna 

4. Przekazanie arkuszy spisu z natury do 

Referatu Budżetu i Finansów celem wyceny 

i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych 

 

Komisja Inwentaryzacyjna 

5. Porównanie wyników inwentaryzacji  

z ewidencją księgową, wycena składników 

zinwentaryzowanych  

w drodze spisu z natury i ustalenie różnic 

inwentaryzacyjnych 

 

Referat Budżetu i Finansów 

6. Rozpatrzenie wyjaśnień 

dotyczących różnic inwentaryzacyjnych oraz 

przedstawienie wniosków i sprawozdania 

końcowego z inwentaryzacji 

 

Komisja Inwentaryzacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


