Zarządzenie Nr 66.2021
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach organizacyjnych gminy
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z póz. zm.1)), art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217 ) oraz § 6 i 7 Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy, stanowiącej załącznik do Zarządzenia
Nr 53.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Baruchowo, w związku z § 3 pkt 6 Uchwały Nr XIV.116.2015 Rady
Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom
organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, zarządzam co następuje:
§ 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach organizacyjnych gminy Baruchowo
powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1) Joanna Gawłowska - przewodniczący;
2) Małgorzata Piotrowska - członek;
3) Magdalena Wasielewska - członek.
§ 2. Powołuję zespoły spisowe do przeprowadzenia spisu z natury:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Baruchowie:
a) Edyta Sakowska,
b) Renata Olejniczak,
c) Piotr Kotwas;
d) Maria Radowska;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie:
a) Elżbieta Księżak,
b) Maria Radowska,
c) Barbara Gocel,
3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem:
a) Emilia Koralewska,
b) Krzysztof Wiliński,
c) Aneta Głuszkowska;
d) Robert Czapowski.
§ 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji nastąpi:
1) w drodze spisu z natury - w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
2) w drodze uzgodnienia salda – na dzień 31 grudnia 2021 r. - w terminie do dnia 15 stycznia 2022 r.
3) w drodze weryfikacji - na dzień 31 grudnia 2021 r. - w terminie do dnia 20 marca 2022 r.
§ 4. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji inwentaryzacyjnej,
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 53.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia
instrukcji inwentaryzacyjnej.

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
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§ 5. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i kierownika Referatu Podatkowego
i Finansów do przeprowadzenia szkolenia oraz instruktażu członków komisji i zespołu spisowego.
§ 6. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do sprawdzenia, czy wszystkie dowody przychodu
i rozchodu inwentaryzowanych składników majątkowych zostały ujęte w ewidencji i przekazane do
księgowości.
§ 7. Wyniki inwentaryzacji ujmuje się w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baruchowo
Stanisław Sadowski
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