
ZARZĄDZENIE Nr 32/2008
Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołów Spisowych oraz Zespołu 
Likwidacyjnego

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 
2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 Instrukcji stanowiącej załącznik 
do  Zarządzenia  nr  12/2003  Wójta  Gminy  Kowiesy  z  dnia  13  maja  2003  roku  w  sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Kowiesy
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1. Teresa Słoma - przewodnicząca
2. Zofia Jakubiak - członek
3. Marianna Obłękowska - członek

2. Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację składników majątkowych w:
1. Urzędzie Gminy Kowiesy
2. OSP w Lisnej
3. OSP w Turowej Woli
4. OSP w Jeruzalu
5. OSP w Woli Pękoszewskiej
6. OSP w Paplinie
7. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
8. Gminnym Zespole Oświaty
9. Ośrodku Zdrowia w Kowiesach
10.Świetlicy w Woli Pękoszewskiej

§ 2.  W celu  sprawnego  przeprowadzenia  spisu  z  natury  powołuje  się  Zespoły  Spisowe  w 
składach:
Zespół spisowy Nr 1

1. Renata Kobus - przewodnicząca
2. Agnieszka Przerwa – członek
3. Agnieszka Winciorek – członek

Zespół spisowy Nr 2
1. Maria Odziemkowska – przewodnicząca
2. Krzysztof Pawlak – członek
3. Kazimierz Popiński – członek

§ 3. W celu likwidacji wybrakowanego (zniszczonego) sprzętu, materiałów powołuje się Zespół 
Likwidacyjny w składzie:

1. Aleksandra Gibaszewska – przewodnicząca
2. Bogusława Kwiatkowska – członek
3. Janina Powązka – członek

§ 4. 1. Termin rozpoczęcia  inwentaryzacji  ustala  się  na dzień 1 grudnia 2008 roku,  a  jej 
zakończenia na dzień 15 stycznia 2009 roku.
2. Szczegółowe terminy przeprowadzenia inwentaryzacji zostały określone w harmonogramie 
inwentaryzacji  składników  majątkowych,  stanowiącym  załącznik  Nr  1  do  niniejszego 
Zarządzenia.
3. Inwentaryzację,  o której  mowa w ust.  1 należy przeprowadzić  w formie spisu z natury 
metodą pełną,  według techniki  tradycyjnej  (liczenia),  obejmując spisem następujące grupy 
składników majątkowych:

1. stan gotówki w kasie, czeków, znaków skarbowych – urząd Gminy
2. środki trwałe w eksploatacji, pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, materiały – Urząd 

Gminy
3. pozostałe środki trwałe, materiały – GOPS w Kowiesach



4. pozostałe środki trwałe, materiały – GZO w Kowiesach
5. pozostałe środki trwałe, materiały - OSP
6. środki trwałe i pozostałe środki trwałe – Świetlica w Woli Pękoszewskiej
7. pozostałe środki trwałe – Ośrodek Zdrowia w Kowiesach

§ 5. Inwentaryzację, o której mowa w § 1 należy przeprowadzić według stanów na dzień 31 
grudnia 2008 roku.

§ 6. Zobowiązuje się zespoły spisowe, o których mowa w § 1 do:
1. przeprowadzenia  spisu  z  natury  składników  majątkowych  przy  udziale  osób 

odpowiedzialnych materialnie, przestrzegając w pełni zasad i sposobów postępowania 
określonych w przepisach o inwentaryzacji, w tym Instrukcji Wewnętrznej,

2. przekazanie  przez  zespoły  spisowe  kompletu  dokumentacji  z  przeprowadzonej 
inwentaryzacji  do  Przewodniczącej  Komisji  Inwentaryzacyjnej  w  terminie  4  dni  po 
zakończeniu spisu.

§ 7. Członkowie Zespołów Spisowych, a w szczególności ich przewodniczący odpowiedzialni są 
za właściwe i dokładne przeprowadzenie spisu z natury, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

           Wójt Gminy

/-/ Andrzej Józef Luboiński


