
ZARZĄDZENIE Nr 55/2009 
                                                       Wójta Gminy Sienni ca 

                                                      z dnia 16 listopada  2010 r. 

 

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i w jednostkach    

                    podległych. 

 

 

                Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości  (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 

pkt.13 Zarządzenia Nr 3/2007 Wójta Gminy Sienni ca z dnia 12 lutego 2007 r. w 

sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników 

majątkowych w: 

• Urzędzie Gminy i Gminnym Centrum Informacji 

• Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy i Nowym Zglechowie 

• Oczyszczalnia ścieków w Siennicy 

• Ochotniczych Strażach Pożarnych 

• Klub Sportowy”FENIX” oraz Parafialny Klub Sportowy „Life” 

• Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych w Siennicy 

 

przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym: 

1. Wiesława Pieńkowska -                  Przewodniczący Komisji, 

2. Elżbieta Grzegrzółka -                     Członek Komisji, 

3. Słodownik Anna -                            Członek Komisji. 

 

w terminie od dnia 18 listopada 2009 do dnia 31 grudnia 2009 r. 

 

2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu 

na dzień 31 grudnia 2009 r. 

 

§ 2 

 

Dla przeprowadzenia spisu z natury powołuje się zespoły spisowe w składach 

osobowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

§ 3 

 

Inwentaryzację należy objąć następujące składniki majątkowe: 

1. środki trwałe, 



2. środki trwałe w użytkowaniu, 

3. materiały na składzie, 

4. środki pieniężne w kasie, 

5. należności i zobowiązania, 

6. środki trwałe w budowie, 

7. druki ścisłego zarachowania oraz zbiory biblioteczne 

8. wartości niematerialne i prawne 

 

§ 4 

Zobowiązuję komisję do : 

1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie 

odpowiedzialnych, 

2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz 

zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie 

inwentaryzacji majątku, 

3. ustalenia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych oraz postawienie 

wniosków co do sposobu ich rozliczenia, 

4. dokonania oceny przydatności gospodarczej składników majątkowych 

objętych spisem oraz postawienie wniosków w sprawie 

zagospodarowania zapasów zbędnych i nadmiernych oraz usunięcie 

nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątku, stwierdzanych w 

czasie spisu, 

5. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej na stanowisko 

ds. obsługi kasy Urzędu Gminy w terminie 5 dni po zakończeniu spisu. 

 

§ 5 

 

Osoby powołane do składu Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne 

z obowiązującymi przepisami prowadzenie spisu z natury. 

 

§ 6 

 

Po dokonaniu inwentaryzacji pełną dokumentację Przewodniczący Komisji 

przekaże Wójtowi Gminy Siennica w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r. 

 

§ 7 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji . 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                      



                         
                                                                          Załącznik  
                                                                            do Zarządzenia  Nr 55/09 
                                                                             Wójta Gminy Siennica 
                                                                             z dnia 16 listopada 2009 r. 
 
 

Składy osobowe zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury. 

 

 

Lp. Nazwa pola spisowego Skład zespołu spisowego Sposób 
przeprowadz

enia 
inwentaryzac
ji 

1. 1.Urzad Gminy i Gminne 

Centrum Informacji 

- środki trwałe 

 -   pozostałe środki trwałe  

-   zapasy materiałów 

-  materiały odpisywane    

   z chwilą zakupu w koszty 

-  stan gotówki w kasie 

-  druki ścisłego   

   zarachowania 

 

1. 1. Osica Grażyna 

2. Nowakowska     Renata 

3. Chwesiuk Ewa 

4. Andruk Renata 

 

 

Spis z natury 

2.  Stacja Uzdatniania Wody  

w Siennicy i w Nowym 

Zglechowie oraz oczyszczalnia 

ścieków w Siennicy 

- środki trwałe 

- pozostałe środki trwałe  

- zapasy materiałów 

 

1. Michalik Konrad 

2. Duszczyk       

   Stanisław 

3.Czajka Artur 

 

 

Spis z natury 

3. Ochotnicze Straże Pożarne 

Siennica,  Grzebowilk, Nowa 

Pogorzel, Zglechow, Wólka 

Dłuzewska, Łękawica, Żaków, 

Starogród 

- środki trwałe  

- sprzęt i wyposażenie 

- zapasy materiałów 

  

1. Dabrowski Leszek 

2. Michalik Konrad 

3. Czajka Artur 

Spis z natury 

4.  Klub Sportowy „FENIX” oraz 

Parafialny Klub Sportowy 

„Life”. 

1. Krasińska Karolina 

2. Czajka Artur 

3. Dubińska Agnieszka 

 



- sprzęt i wyposażenie  
 

5.  Gminne wysypisko odpadów 

komunalnych w Siennicy 

- środki trwałe 

- sprzęt i wyposażenie 

- materiały na skladzie 

1. Konrad Michalik 

2. Duszczyk Stanisław 

3. Czajka Artur 

 

Spis z natury 

6.  PSP Sienni ca 

- środki trwałe 

- wyposażenie 

- wartości niematerialne i 

prawne 

- materiały na składzie 

1. Pałkowska Bożena 

2. Kurdej Zofia 

3. Krasińska Karolina 

 

Spis z natury 

7.  Składniki majątku gminy: 
- środki pieniężne 

zgromadzone na rachunkach 

bankowych 

- należności 

- zobowiązania 

1. Kaszuba Elżbieta 

2. Królak Elżbieta 

3. Słodownik Anna 

 

w drodze 

uzyskania 

potwierdzenia 

sald 

8. Składniki majątku gminy: 

- Grunty 

- Środki trwałe trudno 

dostępne oglądowi 

- Inwestycje rozpoczęte 

- Wartości niematerialne i 

prawne 

 

1. Legat Radosław 

2.  Klimiuk Katarzyna 

3. Królak Elżbieta 

 

W drodze 

weryfikacji 

poprzez 

porównanie 

danych w 

ksiegach 

rachunkowych 

z danymi 

wynikającymi 

z dokumentów 

    

 

 

 

 

                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


