
ZARZĄDZENIE NR 182/19
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 351) i instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie w urzędzie Gminy Łubniany stanowiącej załącznik nr 6 do 
zarządzenia Nr 129/17 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Urzędzie gminy Łubniany zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych określonych w planie 
inwentaryzacji stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w roku obrotowym 2019 w Urzędzie Gminy 
Łubniany.

§ 2. Do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w następującym 
składzie osobowym:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Funkcja w Komisji

1. Katarzyna Knap Kierownik referatu przewodniczący

2. Patrycja Sobota Inspektor członek

3. Agnieszka Bielecka Kierownik referatu członek

§ 3. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników określonych w pkt. 1 i 2 planu inwentaryzacji 
w roku obrotowym 2019 w Urzędzie Gminy Łubniany metodą spisu z natury przez Zespół Spisowy 
w następującym składzie osobowym:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Funkcja w Zespole Spisowym

1. Katarzyna Kępa-Danek Skarbnik Przewodniczący

2. Brygida Kowalczyk Z-ca Głównego Księgowego Członek

3. Henryka Dzik Inspektor Członek

§ 4. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników określonych w pkt. 7 planu inwentaryzacji 
w roku obrotowym 2019 w Urzędzie Gminy Łubniany metodą spisu z natury przez Zespół Spisowy 
w następującym składzie osobowym:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Funkcja w Zespole

1. Janusz Górka Inspektor Przewodniczący

2. Sebastian Kansy Inspektor Członek

3. Paweł Kochanek Kierownik Członek

§ 5. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników określonych w pkt. 8 planu inwentaryzacji 
w roku obrotowym 2019 w Urzędzie Gminy Łubniany metodą spisu z natury przez Zespół Spisowy 
w następującym składzie osobowym:
Lp. Pole spisowe Imię i Nazwisko Stanowisko Funkcja w Zespole Spisowym 
1. a) środki trwałe - Urząd gminy 

Łubniany
Anna Szałatkiewicz
Daria Janicka 
Michał Moszner

Młodszy Referent
Inspektor
Informatyk

Przewodnicząca
Członek
Członek

2. b) środki trwałe - place zabaw, 
świetlice - Sołectwa oraz Ochotnicze 
Straże Pożarne w gminie Łubniany, 
LZS - Kluby Sportowe, budynki i 
budowle

Janusz Górka
Marcin Pawelec
Marta Piwowar
Joachim Świerc

Inspektor
Kierownik 
Kancelista

Przewodnicząca
Członek
Członek
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§ 6. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników określonych w pkt. 9 planu inwentaryzacji 
w roku obrotowym 2019 w Urzędzie Gminy Łubniany metodą spisu z natury przez Zespół Spisowy 
w następującym składzie osobowym:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Funkcja w Komisji

1. Henryka Dzik Inspektor Przewodniczący

2. Agnieszka Bielecka Kierownik Członek

3. Kasia Skowron Inspektor Członek

§ 7. Zobowiązuje pracowników Referatu Finansowego do przeprowadzenia inwentaryzacji składników 
majątkowych określonych w pkt. od 3 do pkt. 6 planu inwentaryzacji w roku obrotowym 2019.

§ 8. Terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa plan inwentaryzacji stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zobowiązuje się przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia szkolenia 
członków Komisji jak również Przewodniczącego i członków Zespołów Spisowych, o sposobie 
przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją w sprawie gospodarki majątkiem 
trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w urzędzie Gminy 
Łubniany.

§ 10. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia 
i ewidencji inwentaryzowanych składników majątkowych. 

§ 11. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych Zespół Spisowy niezwłocznie złoży 
przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej cząstkowe sprawozdanie – protokół z przeprowadzonej 
inwentaryzacji składników.

§ 12. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej złoży 
niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

§ 13. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez 
kierownika jednostki) winny być ujęte w księgach rachunkowych 2019 roku.

§ 14. Odpowiedzialność za sprawny, terminowy i  prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych 
ponosi przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 15. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością przeprowadzenia inwentaryzacji 
powierza się Skarbnikowi.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Łubniany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 182/19

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 13 listopada 2019 r.PLAN 

INWENTARYZACJI NA 2019 ROK

PLAN INWENTARYZACJI NA 2019 ROK

Termin przeprowadzenia 
inwentaryzacjiLp. Przedmiot inwentaryzacji

od do

Rodzaj, forma, metoda, technika 
inwentaryzacji

1. Środki pieniężne w kasie - 31.12.2019 Roczna pełna, spis z natury 
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

2. Druki ścisłego zarachowania - 31.12.2019 Roczna pełna, spis z natury 
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

3.
Należności i zobowiązania 
(z wyjątkiem spornych 
i wątpliwych, publicznoprawnych)

- 15.01.2020 Pisemne uzgodnienie sald 
z kontrahentami na dzień 31.12.2019 r.

4. Pożyczki z ZFŚS 02.01.2020 15.01.2020
Uzgodnienie sald z kartotekami 
pracowników wg stanu na dzień 
31.12.2019 r.

5. Środki pieniężne zgromadzone 
na rachunkach bankowych 02.01.2020 15.01.2020 Pisemne uzgodnienie sald 

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

6.

Aktywa i pasywa, które nie podlegają 
inwentaryzacji metodą ich potwierdzenia lub 
spisowi z natury (m. innymi, środki trwałe 
do których dostęp jest znacznie utrudniony, 
należności sporne i wątpliwe, należności 
publicznoprawne itp.)  

02.01.2020 15.01.2020
Weryfikacja – porównanie danych ksiąg 
rachunkowych z dokumentami na dzień 
31.12.2019 r.

7. Zapasy materiałów, tj. opału, paliwa i innych 
materiałów na składzie - 31.12.2019 Roczna pełna, spis z natury na dzień 

31.12.2019 r. 

8.

Środki trwałe:
a) środki trwałe - Urząd gminy Łubniany
b) środki trwałe - place zabaw, świetlice - 
Sołectwa oraz Ochotnicze Straże Pożarne w 
gminie Łubniany, LZS - Kluby Sportowe, 
budynki i budowle 

02.12.2019 15.01.2020 Roczna pełna, spis z natury 
wg stanu na dzień 30.11.2019 r.

9. Grunty 02.01.2020 15.01.2020
Weryfikacja – porównanie danych ksiąg 
rachunkowych z dokumentami na dzień 
31.12.2019 r.
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