
Zarządzenie Nr V/173/W/2008 

 
  

ZARZĄDZENIE NR V/173/W/2008 
Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2008 r.  

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i pozostałych wartości 

kasowych, należności oraz aktywów i pasywów w drodze ich weryfikacji 

  

            Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz instrukcji w sprawie zasad 

przeprowadzania  

i rozliczania inwentaryzacji wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/K/2005  

z dnia 08 lutego 2005 r. 

zarządzam: 

  

§ 1 

  

            Przeprowadzenie inwentaryzacji stanów wszystkich rachunków bankowych oraz 

należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. w terminie do dnia 31 stycznia 2009 r. 

Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialne są: 

1. Irena Dzikowska – skarbnik gminy 

2. Renata Lisy - podinspektor 

3. Jadwiga Sajdyk – podinspektor 

4. Kornelia Pietras – podinspektor  

§ 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 2008 r. 

w terminie do 28 lutego 2009 r. Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialni są 

pracownicy prowadzący ewidencję tych aktywów i pasywów. 

§ 3 

  

            Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury nie zużytych rzeczowych 

składników majątku obrotowego Urzędu Gminy w Zębowicach, tj. m. in. opału, paliwa itp.  

wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Do przeprowadzenia w/w spisu powołuję komisję w składzie: 

1. Hubert Buczek – podinspektor 

2. Czaja Daria - sekretarka 

3. Kornelia Pietras – podinspektor 

§ 4 

  

            Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury wszystkich druków ścisłego 

zarachowania  w Urzędzie Gminy w Zębowicach wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie: 

1. Lidia Koziolek – inspektor 

2. Jadwiga Sajdyk – podinspektor 

§ 5 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



  

 
Wprowadzono: 2008-12-16 09:18:26 przez Irena Dzikowska 

Zatwierdzono: 2009-01-05 10:10:48 przez Waldemar Czaja 

 


