
ZARZĄDZENIE NR OR.120.23.2022 

Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 lipca 2022 roku 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej i przekazania 

mienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach w 

związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej  

 

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

gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559) art. 4 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 26 i 27 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217) oraz instrukcji 

w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wprowadzonej 

Zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 

w Zębowicach z dnia 27 lipca 2012 roku zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Zarządza się przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej i przekazania 

mienia w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej według stanu na dzień 25 lipca 

2022 r., w terminie do 28 lipca 2022 r. 

§ 2 

1. Stroną zdającą jest Pan Hubert Buczek, stroną przejmująca jest Pan Zdzisław 

Szuba. 

2. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą 

spisu z natury oraz metodą weryfikacji w składzie: 

 

1) Ewelina Kotysz - przewodnicząca Komisji 

2) Maria Wróbel- członek 

3) Joanna Fassa - członek 

4) Aneta Antczak-  członek 

 

przy udziale: 

1) Huberta Buczka- strona zdająca 

2) Zdzisław Szuba- strona przyjmująca 

3. Inwentaryzacją należy objąć: 

1) Środki trwałe, 

2) Pozostałe środki trwałe, 

3) Wartości niematerialne i prawne.      

   

4. Przewodnicząca Komisji organizuje, koordynuje i sprawuje nadzór nad 

przebiegiem prac inwentaryzacyjnych oraz odpowiada za sprawny, terminowy 

oraz zgodny z przepisami przebieg prac inwentaryzacyjnych. 

 

§ 3 



1. Inwentaryzację składników majątkowych należy przeprowadzić: 

1) w drodze spisu z natury dla składników majątku wskazanych w § 2 ust. 3 pkt. 

1 i 2  

2) w drodze weryfikacji sald poprzez  porównanie stanu określonego składnika 

aktywów lub pasywów wynikającego z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami księgowymi oraz na wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych 

różnic składników majątku dla składników majątku wskazanych w § 2 ust. 3 

pkt.3.  

 

§ 4 

Zarządzenie powierza się przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                              Wójt Gminy Zębowice 

                                                               /-/ Waldemar Czaja 

 

 


