
ZARZĄDZENIE NR OrG. 120. 34.2022  

Wójta Gminy Zębowice z dnia  07 grudnia 2022 roku 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za 2022 r. 

 

Na podstawie 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 

V/253/W/2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2009 roku zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 

Zarządza się przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych za 2022 r., 

których ewidencja prowadzona jest przez Urząd Gminy w Zębowicach. 

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. 

§ 2 

1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: 

a) Monika Nowak– przewodnicząca komisji; 

b) Zdzisław Szuba  – członek komisji. 

2. Komisja przeprowadzi inwentaryzację składników majątkowych Gminy Zębowice. 

§ 3 

1. Przewodnicząca Komisji organizuje, koordynuje i sprawuje nadzór nad 

przebiegiem prac inwentaryzacyjnych oraz odpowiada za sprawny, terminowy 

oraz zgodny z przepisami przebieg prac inwentaryzacyjnych.   

   

§ 4 

1. Powołuję zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z § 1 

niniejszego zarządzenia.  

1) Przeprowadzenie inwentaryzacji stanów wszystkich rachunków bankowych oraz 

należności według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Za przeprowadzenie 

inwentaryzacji odpowiedzialni są: 

a) Aldona Ticman – przewodnicząca  

b) Renata Lisy - członek 

c) Kornelia Pietras – członek 

d) Mariola Sekula – członek 

e) Kinga Zacha – członek 

2) Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, które nie podlegają spisom 

z natury lub potwierdzeniu sald, w drodze ich weryfikacji wg stanu na dzień 

31  grudnia 2022 r. Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialni 

są pracownicy prowadzący ewidencję tych aktywów i pasywów, w składzie: 

a) Maria Wróbel – przewodnicząca 

b) Aneta Antczak - członek 



c) Joanna Fassa – członek  

d) Katarzyna Helios -  Wieczorek- członek  

e) Anna Kurek – członek  

f) Renata Lisy – członek  

g) Kornelia Pietras – członek  

h) Mariola Sekula – członek  

i) Marcin Sojka - członek 

j) Aldona Ticman – członek  

k) Kinga Zacha – członek 

3) Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury niezużytych rzeczowych 

składników majątku obrotowego tj. opału, paliwa itp. wg stanu na dzień 

31  grudnia 2022 r. Do przeprowadzenia w/w spisu powołuję zespół spisowy w 

składzie: 

a) Kornelia Pietras – przewodniczący  

b) Renata Lisy  – członek  

c) Małgorzata Sawczuk - Wróbel – członek  

4) Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury wszystkich druków 

ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Zębowicach wg stanu na dzień 

31  grudnia 2022 r. Do przeprowadzenia w/w spisu powołuję zespół spisowy w 

składzie: 

a) Mariola Sekula – przewodnicząca  

b) Kinga Zacha – członek  

c) Monika Staniczok – członek  

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Zębowice 

                                                                                                   /-/ Waldemar Czaja 


