
Zarządzenie Nr 174/2016 
Wójta Gminy Wolanów 

z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 
jednolity Dz. U. 2013.330 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy 
i jednostkach podległych ( OSP ).

§ 2 .

1. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe: środki trwałe, pozostałe 
środki trwałe, materiały, papiery wartościowe, środki pieniężne, druki ścisłego 
zarachowania.
2. Do prac Komisji Inwentaryzacyjnej powołuje się zespoły spisowe celem przeprowadzenia 
spisu z natury :

Jednostki OSP:
1. Antoni Dzik
2. Katarzyna Gac- Krzyszkowska
3. Jakub Piekarski

- członek

Urząd Gminy:
1. Bożena Kokoszą
2. Renata Pisarek
3. Danuta Żuchowska

- członek

Wodociągi i kanalizacja 
oraz ochrona środowiska

1. Bożena Kokoszą
2. Karol Faliszewski
3. Pisarek Mieczysław

- członek

Sport:
1. Katarzyna Gac-Krzyszkowska
2. Monika Musiałek

- członek

Klub abstynenta:
1. Eliza Pochylska
2. Bożena Cyrańska

- członek

Place zabaw:
1. Eliza Pochylska
2. Bożena Kokoszą
3. Monika Musiałek

- członek

Świetlice: 1. Golińska Małgorzata
2. Pisarek Mieczysław
3. Jakub Piekarski

- członek

Turystyka: 1. Karol Faliszewski
2. Pisarek Mieczysław

- członek

Na Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję Edytę Górską .



§ 3.

Zobowiązuję Komisję w składzie :
1. Bożena Kokoszą - członek
2. Renata Pisarek - członek
do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w kasie 
w dniu 30.12.2016 r.:

- gotówki w banknotach i bilonie,
- papierów wartościowych
- druków ścisłego zarachowania,

oraz sporządzenia protokołu z inwentaryzacji kasy wraz z arkuszami spisowymi 
i przekazania do skarbnika w dniu 30.12.2016 r.

§ 4.

1. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji - 17 października 2016 r., a zakończenia 
- 9 stycznia 2017 r.

2. Spis należy przeprowadzić wg stanu na dzień 30 grudnia 2016 roku.

§ 5.

Zobowiązuję Komisję do:
1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie 

odpowiedzialnych,
2. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowego 

w terminie pięciu dni od daty zakończenia spisu.

§ 6 .

1. Osoby powołane na członków Komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego -  
zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

2. Składniki majątku niepełnowartościowe, należy spisać na oddzielnych arkuszach.
3. Arkusze spisowe wydaje i rozlicza Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej po 

wcześniejszym pobraniu ich z kasy.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 8 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

r


