
ZARZĄDZENIE NR 158/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Jednostce 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłyżowie  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz., 713, z późn. zm.), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz Instrukcji 

Inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 97/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. 

 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej sprzętu, zasobów materiałowych, 

paliwa oraz samochodu pożarniczego w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłyżowie 

według stanu na dzień: 31.12.2020 r. 

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej sprzętu, zasobów 

materiałowych, paliwa oraz samochodu pożarniczego w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kłyżowie powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie: 

1. Wiśniewski Mateusz – przewodniczący komisji 

2. Gleich Marta             – członek komisji  

3. Sałach Mariusz         – członek komisji 

§ 3. 1. Inwentaryzację zdawczo – odbiorczą należy przeprowadzić w budynku Remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłyżowie w dniu 31 grudnia 2020 r. 

2. Inwentaryzację zdawczo – odbiorczą należy przeprowadzić metodą spisu z natury 

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie i należy nią objąć: 

1. środki trwałe 

2. rzeczowe składniki majątkowe objęte ewidencją: 

a) ilościowo – wartościową 

b) ilościową 

3. materiały 

4. paliwo 

§ 4. Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej 

za majątek Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłyżowie Pana Krzysztofa Smalisza – 

„Zdającego” i Pana Andrzeja Klukowicza- „Przejmującego” 

§ 5. Komisję zobowiązuje się do: 

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osoby materialnie odpowiedzialnej 

za składniki majątku. 

2. Przestrzegania obowiązujących przepisów o inwentaryzacji i zasad odpowiedzialności za 

powierzone mienie z zachowaniem należytej staranności. 

3.  Przekazanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej niezwłocznie po zakończeniu 

inwentaryzacji do Urzędu Gminy w Pysznicy celem dokonania rozliczenia inwentaryzacji. 

4. Osoby dokonujące czynności inwentaryzacji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe, 

dokładne i zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami przeprowadzenia 

inwentaryzacji .  

5. Sporządzenia protokołów zdawczo – odbiorczych składników majątkowych. 



§ 6. Spis z natury będzie podstawą do spisania protokołu zdawczo – odbiorczego pomiędzy 

„Zdającym” Panem Krzysztofem Smaliszem a „Odbierającym” Panem Andrzejem 

Klukowiczem 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                          Wójt 

 

                                                                               Łukasz Bajgierowicz 


