
ZARZĄDZENIE NR 200/16
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku
i zasad odpowiedzialnosci za powierzone mienie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 69 ust.3 , pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,
1626i 1877, 22015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513
i 1854, 1890, 2150 z 2016 r. poz. 195)

zarządza się, co następuje:
5 1 . W celu zapewnienia prawidłowegofunkcjonowania jednostki, a w szczególności

gospodarki finansowej wprowadzam „Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem gminy,

inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie”, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.

5 2 . Uchyla się w 5 24 podpunkt nr 5) do zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
do Zarządzenia Wójta Gminy Bolesławiec nr 4/10 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie kontroli

zarządczej w Gminie Bolesławiec.
5 3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.



Załącznik do ZW_G Nr 200/16 z 21.09.16 r.

INSTRUKCJA

W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU
I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

Tryb i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji oraz rozliczenie jej wyników reguluje
ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi
zmianami)

.

5 1

Na majątek gminy składają się :

— środki trwałe ,

- pozostałe środki trwałew użytkowaniu (wyposażenie),
wartości niematerialne i prawne.

1. Środki trwałe wycenia się wg, zasad określonych w ustawie o rachunkowości , ztym
że środki tnNałe stanowiące własność gminy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji
właściwego organu wyceniane są w wartościach określonej w decyzji.

2. Za środki tnNałe uważa się składniki majątku których wartość początkową określa

odrębne rozporządzenie. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych

ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wartość środka tnNałego może być
zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzonej aktualizacji wyceny. Zwiększenie
wartości początkowej środków tnNałych może nastąpić o równowartość kosztów
inwestycji związanych z ich ulepszeniem .

Zwiększenie stanu środków tnNałych następuje pod datą przyjęcia do użytkowania

z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się
pod datą ich zinwentaryzowania.

3. Środki tnNałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i zapisywane jest w
księdze głównej na koniec roku budżetowego na podstawie PK. Grunty nie podlegają
umorzeniu.

4. Pozostałe środki tnNałe w użytkowaniu (wyposażenie — przedmioty) wycenia się wg Cen
zakupu brutto (łącznie z podatkiem VAT).

5. Pozostałe środki tnNałe o wartości nie przekraczającej wielkość 100 zł umarza się
w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
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. Ewidencja ilościowo — wartościową na|eży objąć środki trwałe (wyposażenie których

dolną granicę ustala się w wysokości 100 zł).

Granica ta może ulec zmianie na podstawie wprowadzenia zmian do instrukcji

Zarządzeniem Wójta.

. Bez względu na wartość ewidencją ilościowo — wartościową należy objąć składniki

majątkowe zaliczane do pozostałych środków trwałych dotyczące :

1) wyposażenia biur, a w szczególności :

— meble biurowe,

- maszyny liczące i piszące.
. Dla pozostałych środków tnNałych nie wymienionychw pkt. 6 i 7 prowadzona jest przez
pracownika, którym zostały powierzone, ewidencja ilościowa.

Faktury i rachunki na podstawie których dokonano zakupu pozostałych środków trwałych

(wyposażenia) winny być dokładnie opisane z podaniem użytkownika i zwierające
klauzulę „wpisano do ewidencji ilościowej pokój Nr ..... poz. ...... data ...... podpis .............

”

lub „ujęto w ewidencji ilościowej pokój Nr, ...... poz. ......... data ....... podpis ..............
Podpis - nazwisko i imię osoby materialnie odpowiedzialnej.

. Zakupione wydawnictwa i książki podlegają ewidencji w odrębnej książce inwentarzowej.
Dowody zakupu książek i wydawnictw winny być dokładnie opisane z podaniem
użytkownika i zawierające klauzulę „ wpisano do księgi inwentarzowej poz. ...... Nr ........
data ........ podpis ....... .

5 2

. Odpowiedzialność za należyte zabezpieczeniemajątku gminy ponosi Sekretarz Gminy

na którym ciąży również obowiązki nadzoru nad właściwą eksploatacją majątku
i zabezpieczenia go przed kradzieżą i zniszczeniem.

. Odpowiedzialność za właściwą eksploatację i ochronę składników majątkowychw czasie

godzin pracy ponoszą pracownicy, których pieczy składniki te powierzonow związku

z zajmowanym stanowiskiem. .

. Odpowiedzialność za majątek gminy używany przez jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych ponosi Naczelnik poszczególnych OSP, nadzór prowadzi pracownikUrzędu,
któremu powierzono majątek OSP.

5 3

. Rzeczowe składniki wyposażenia biurowegowinny być przypisane do każdego
pomieszczenia z osobna i ujęte w spisie inwentarzowym.

. Spis inwentarzowy oprócz numeru pomieszczenia powinien określać rodzaj i ilość

składnikówwyposażenia, ich numer inwentarzowy (dot. majątku podlegającego ewidencji

ilościowo — wartościowej) lub pozycję (dot. majątku podlegającego tylko ewidencji
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ilościowej) oraz nazwiska i imiona pracowników, których pieczy składniki te powierzono.

Spis taki opatrzony pieczęcią jednostki organizacyjnej i podpisami osób odpowiedzialnych
umieszcza się w widocznym miejscu (w formie wwvieszki) w każdym pomieszczeniu
(wzór zał. Nr 1 ) .

. Wszelkie zmiany w stanie wyposażenia danego pomieszczenia biurowego lub innego

mogą nastąpić za wiedzą i zgodą pracowników odpowiedzialnych za powierzonymajątek
- w Urzędzie Gminy i w jednostkachOSP -za ich eksploatację i ochronę. Zmiany te

każdorazowo powinny być odnotowane w spisie inwentarzowym i w przypadku zmian

w środkach tn/vałych lub środkach tnNałych w używaniu, podlegających ewidencji
ilościowo — wartościowej — zgłoszone do referatu finansowo —- budżetowego na
obowiązujących drukach szczegółowo opisanych w treści instrukcji. Obowiązek
dopilnowania zgłoszenia zmian ciąży na pracowniku odpowiedzialnymza majątek w

Gminie.

. Pracownicy odpowiedzialni za powierzonymajątek zobowiązani się dopilnować
aktualizacjiw spisie inwentarzowympodpisów pracownikóww razie zmiany personalnych
na stanowiskach pracy usytuowanych w danym pomieszczeniu ”oraz w OSP.

5 4

. Pracownikom Urzędu Gminy może być powierzony na podstawie dowodu „PT” sprzęt
biurowy do użytku indywidualnego.. Otrzymując taki sprzęt, pracownik podpisuje
oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie i zobowiązanie
do jego zwrotu gdy ustanie potrzeba jego użytkowania.

Oświadczenia i zobowiązania przechowywane są w :

- aktach osobowych pracownikówUrzędu ,

aktach u pracownika odpowiedzialnego za majątek w Urzędzie Gminy i jednostkach
OSP.

. Obowiązkiem pracownika prowadzącego kadry jest uzyskanie adnotacji pracownika
odpowiedzialnego za powierzony majątek, z którym rozwiązywanyjest stosunek pracy,
o zwrocie powierzonego mu mienia.

5 5

. Pracownik odpowiedzialnyza powierzony majątek obowiązany jest zorganizować taką
formę nadzoru, która skutecznie służy należytej ochronie składnikówmajątkowych

wyposażenia przed zniszczeniem lub kradzieżą.
*

'

. W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków zabezpieczenia składników
majątkowych osoba wymienionaw ust. 1 występuje z wnioskiem doWójta o wykonanie
koniecznych prac w celu usunięcia zagrożeń.

. W przypadku stwierdzenia braku właściwych warunków dla zabezpieczenia składników
majątkowych powierzonych pracowni-kowi do indywidualnego użytku, zainteresowany

<< ,”7W
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pracownik obowiązany jest zgłosić fakt pracownikowi odpowiedzialnemu za powierzony
majątek w Gminie

5 6

. Obowiązek należytej troski o ochronę składnikówmienia przeznaczonego do użytku

indywidualnego przed utratą lub zniszczeniem spoczywa na pracowniku, któremu sprzęt
taki powierzono.

. W przypadku stwierdzenia utraty lub zniszczenia składnika majątkowego będącego
na wyposażeniu Urzędu Gminy, OSP lub powierzonego pracownikowi do użytku

indywidualnego, pracownik odpowiedzialnyza powierzonymajątek obowiązany jest
ustalić okoliczności tego faktu, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia

przyczyn lub osoby winnej utraty lub zniszczenia mienia i przedstawićWójtowi wnioski

w przedmiocie wyegzekwowania odpowiedzialności materialnejw myśl przepisów
Kodeksu Pracy.

9"- 7
. ,

. Odpowiedzialność za należyte i terminowe wystawianie obowiązujących dokumentów

dotyczących zmian w stanie posiadania mienia ponosi pracownik odpowiedzialny za
powierzony majątek Dokonywanie przeniesień majątkowych składnikówwyposażenia
między pomieszczeniami z pominięciemwymaganej procedury formalnej jest
niedopuszczalne. Skutki prawne związane z utratą lub zniszczeniem w wyniku przesunięć
obciążają pracowników, którzy przemieszczeń takich dokonali. Pracownik odpowiedzialny
za powierzony majątek w takich przypadkach ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru.

@ 8
,

. Pracownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia gminy powstałego wskutek

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.
. Odpowiedzialność pracownika z tego tytułu wiąże się z obowiązkiemwyrównania tej
szkody, przy czym jeżeli wartość jej przekracza wysokość trzykrotnych poborów
pracownika regres zakładu ogranicza się do trzykrotnych poborów— zgodnie z Kodeksem

pracy.
. Pracownik zobowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości nawet jeżeli przekracza
ona wartość trzykrotnych poboróww sytuacji gdy pracownik :

1) dopuściłsię zagarnięcia mienia albo w inny sposób umyślnie wyrządził szkodę
zakładowi,

2) nie dopełnił obowiązku zwrotu albo rozliczenia się z powierzonychmu pieniędzy,
papierów wartościowych, kosztowności, narzędzi, instrumentów lub innego
wyposażenia , a także odzieży ochronnej i roboczej lub sprzętu ochrony osobistej,

3) spowodował szkodę w mieniu innym niż wymienione w punktach 1 i 2, jeżeli było ono

' ix__,
mu powierzone z obowiązkiem zwrotu.
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1. Majątek gminy podlega inwentaryzacji.
_

Inwentaryzacja — to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu
składników majątkowych jednostki, dokonanie rzeczowych i pieniężnych składników

majątku jednostki, uzgodnienie ze stanem ewidencyjnym, wtym również rozliczenie osób
materialnie odpowiedzialnych. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe

przeprowadzenie inwentaryzacji ponosi SkarbnikGminy.
2. Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji :

I
. na ostatni dzień każdego roku obrotowego należy przeprowadzić inwentaryzację :

1) środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych)
akcji, obligacji, bonów i papierów wartościowych - drogą spisu ich ilości z natury,

wyceny tych wartości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych )

i rozliczenia ewentualnych różnic,
_

2) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należności ,

pożyczek i zobowiązań — drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń
pisemnych prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu

tych aktywów i pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

3) inwestycji rozpoczętych ( z wyłączeniem maszyn, urządzeń i wyposażenia objętych

inwestycją rozpoczętą) przeprowadza się przez porównanie danych ewidencyjnych
ze stanem wynikającym z dowodów księgowych .

Nie wymaga pisemnego uzgodnienia wynikających z ksiąg rachunkom/ch jednostki stan :

- należności i zobowiązań wobec osób fizycznych jeżeli nie sąone jednostkami,
- należności i zobowiązania nie przekraczających wartość dolnej granicy zaliczenia

rzeczowych składników majątkowych do środków trwałych ( określonych w @ 1 pkt. 2

niniejszej instrukcji).
Il. raz w ciągu 4 lat — środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu

(wyposażenie) i wartości niematerialnych i prawnych.
Terminy i częstotliwość inwentaryzacji określone w ust. 2 pkt-. II i III uważa się

za dotrzymane jeżeli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż trzy miesiące przed
końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku (styczeń), ustalenie
zaś stanu nastąpiło przez dopisanie do lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu
z natury (zwiększeń lub zmniejszeń) jakie nastąpiły między datą spisu , a dniem ustalenia
stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkom/ch
nie może być ustalony po dniu bilansowym.

&]
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510
Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji .

Inwentaryzację środków trwałych, pozostałych środków tnNałych w używaniu (wyposażenie)
przeprowadza się metodą spisu z natury lub metodą porównawczą polegającą na
porównaniu danych zapisanych w księgach jednostki z odpoWiednimi dokumentami
i weryfikacja realnej wartości tych składników w oparciu 0 Zarządzenie Wójta Gminy

(wzór w załączeniu Nr 2).

Przed przystąpieniem do inwentaryzacji należy przeprowadzić oględziny środków trwałych
i pozostałych środków trwałych w używaniu pod względem przydatności i ewentualnie
dokonać likwidacji środków zniszczonych, nieprzydatnych itp.

Likwidacji dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy, w skład której wchodzą
kierownicy referatów : Finansów i Budżetu, Inwestycji i Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Gruntami. Komisja sporządza protokół (wzór w załączeniu Nr 3), w którym

podaje przyczyny i sposób fizycznej likwidacji. Protokół zawierający : nazwę środka, numer
inwentarzowy, ilość, cenę i wartość oraz podpisy komisji i osób materialnie odpowiedzialnych
zatwierdza Wójt.

,

Zatwierdzony przez Wójta protokół pracownik odpowiedzialny za powierzonymajątek
przekazuje niezwłocznie Skarbnikowi celem naniesienia zmian w ewidencji księgowej.
Przed rozpoczęciem prac przez komisję inwentaryzacyjną osoby materialnie odpowiedzialne
składają oświadczenie (wzór w załączeniu Nr 4).

Przewodniczący Komisji lnwentaryzacyjnej pobiera z referatu finansowo — budżetowego
„Uniwersalne arkusze spisu z natury — druki ścisłego zarachowania” (wzór Nr 5) w formie

papierowej lub elektronicznej (wzór nr 11).
Zespół spisowy dokonuje spisu z natury na drukach (wzór Nr 5) wypełniając czytelnie
wszystkie rubryki druków w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej.

Po zakończeniu każdej strony arkusze spisu komisja i osoby materialnie odpowiedzialne
składają podpisy.
W spisach z natury zespół spisowy wpisuje ceny ewidencyjne stosowane
w księgach rachunkowych i inwentarzowych i sporządza zestawienie arkuszy spisowych —

„Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury (wzór Nr 6) i dołącza się do sprawozdania
„Oświadczenie osób materialnie odpowiedzialnych po inwentaryzacji „ (wzór Nr 7)
W przypadku pełnej zgodności wartości spisu z natury z ewidencją księgową wynikającą
z ksiąg rachunkowych i inwentarzowych , referat finansowo — budżetowy odnotowuje fakt

pełnej zgodności na sprawozdaniu.
W przypadku różnicw wartości spisu z natury z ewidencją księgową wynikającą z ksiąg
rachunkowych i inwentarzowych, po zakończeniu spisów z natury komisja inwentaryzacyjna

kj
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nanosi na arkusz „Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych” (wzór Nr 5) stan faktyczny według
spisów z podaniem poz. spisu, numeru inwentarzowego, nazwy , j.m. , ilości i wartości.
Tak wypełnione zestawienie przekazuje do referatu finansowo — budżetowego.
Referat finansowo — budżetowy nanosi stan ewidencyjny (wg ksiąg) „wyrzuca” różnice —

nadwyżki i niedobory oraz sporządza rozliczenie końcowe (ilościowo — wartościowe)
( wzór Nr 8).

.

Komisja inwentaryzacyjna wyjaśnia w uzgodnieniu z Sekretarzem Gminy i osobami
materialnie odpowiedzialnymi przyczyny różnic , sporządza protokół rozliczeń wyników

inwentaryzacji (wzór Nr 9).
W oparciu o protokół Sekretarz Gminy przygotowuje „Decyzje Wójta Gminy w sprawie różnic

inwentaryzacyjnych” (wzór Nr 10), decyzję podpisujeWójt, która naśtępnie. niezwłocznie

przekazywana jest do referatu finansowo „— budżetowego.
Referat finansowo — budżetowy ewidencjonuje w księgach rachunkowych i inwentarzowych
dane wynikające z decyzji Wójta.

Spisu pozostałych środkóww użytkowaniu o wartości do 100 zł podlegające ewidencji tylko

ilościowej dokonuje się poprzez stwierdzenie zgodności lub niezgodności stanu faktycznego
ze spisem inwentarzowym. Niezgodności wyjaśnia komisja inwentaryzacyjna z udziałem
Sekretarza Gminy, wysłuchując osobę materialnie odpowiedzialną. Decyzję ostateczną
w sprawie różnic w wyposażeniu (niskiej wartości) podejmujeWójt.

Pełna dokumentacja inwentaryzacyjna przechowywana jest przez okres 5 lat.

ći! ' LV
mgr Andrze' Du owski
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Wzór Nr 1 do instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialnosciza powierzonemienie

................................ Spis inwentarza
(pieczęć nagłówkowe)

(wywieszka)

Komórka organizacyjna
w pomieszczeniu nr .................................

Nazwa rzedmiotu l|ość Nr inwentarz

.................................... , dnia
(miejscowość) (podpis)
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Wzór Nr 2 do instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialnościza powierzone mienie

Zarządzenie Nr ....... ..

Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia ....................

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

@ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składnikówmajątkowych w Urzędzie Gminy
Bolesławiec
Przez Komisję Inwentaryzacyjnąw następującym składzie osobowym :

1. ..................................................... - Przewodniczący komisji,

2. .................................................... - członek komisji,

3. ...............................................
.

...... - członek komisji,

4. ..................................................... - członek komisji.

W terminie od dnia .................... do dnia ......... _. ..........
.

........................ roku.

5 2

Inwentaryzacje na|eży przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień

53

Inwentaryzacja na|eży objąć następujące składniki majątkowe :

1. środki tnNałe,
2. środki trwałe w używaniu,
3. wyposażenie.

5 4

1. Składniki majątkowe wymienionew 5 3 ust. 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu
z natury.

2. Inwentaryzacje składników majątkowychwymienionychw 5 3 ust. 3 należy przeprowadzić
poprzez porównanie stanu faktycżnego ze stanem wynikającym ze spisu inwentarza
w danym pomieszczeniu.

@ 5

Arkusze spisowe pobierze Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnejw referacie finansowo
— budżetowym w terminie do dnia ........................... .

;]
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56
Zobowiązuję Komisję do :

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie
odpowiedzialnych,

2. Przestrzeganie ogólnych obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad
i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem
gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
Sporządzania rozliczenia placówki inwentaryzowanej,
Przekazanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo —

budżetowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.

57
CzłonkówKomisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne
przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

58
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

59

?”:tho

,
.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania-.

Otrzymują do wykonania :

Otrzymują do wiadomości :

1. Skarbnik Gminy.
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Wzór Nr 3 do instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialnościza powierzonemienie

Pieczęć nagłówkowe

Protokół likwidacji środków trwałych [środków trwałychw użytkowaniu lwyposażenie

(sporządzony oddzielnie dla środków tnNałych, środków trwałych w używaniu i wyposażenia /
nie podlegającego ewidencji ilościowo — wartościowej/)

Komisja likwidacyjna w składzie :

1. ...................................................... —- Przewodniczący

2. ...................................................... — Członek

3. ..................................................... — Członek
W obecności osób materialnie odpowiedzialnych :

Dokonała w dniu ........................... likwidacji środków tnNałych, środków trwałych

w użytkowaniu, wyposażenia, książek zniszczonych — nieprzydatnych jak niżej :

Sposób fiz.
Nazwa środka Nr inwent. Ilość Cena Wartość likwidac i



Razem:

Słownie złotych : (podać wartość) ..............................................................................................

Podpis Komisji Podpis osoby :materialnie
odpowiedzialnej

Zatwierdzam likwidację ...........-............................................. _......
podpis i pieczęć Wójta

'

Bolesławiec, dnia ...................................................

a/
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Wzór Nr 4 do instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialnościza powierzonemienie

Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją

Ja, niżej podpisana/ny, jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone
składniki majątkowe w ........................................................................................................

(nazwa i adres placówki, numer pokoju)
należące do ................................................................ (wymienić właściciela)
oświadczam, co następuje :

1. Wszystkie dowody rachunkowe przychodowe i rozchodowe dotyczące prowadzonej
placówki zostały wystawione i przekazane do księgowości Urzędu Gminy oraz są ujęte w
dokumentacji ewidencyjnejwg stanu na dzień ................. <.) ........... natomiast dowody
bieżące do czasu rozpoczęcia spisu tj. do dnia ........................... przekazałam/em
przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
Żadnych dowodów przychodowych i rozchodowych oraz innych , mogących mieć wpływ
na wyliczenie, na wynik inwentaryzacji już nie posiadam.
Wszystkie składniki majątkowew tej placówce należą do zakładu z wyjątkiem

..............................................................................................................................................
które są własnością ........................................................ ........... ..................................... .

Stan zabezpieczenia powierzonego majątku jest

(dokonać oceny).
W okresie międzyinwentaryzacyjnymwystąpiły — nie wystąpiły zdarzenia i okoliczności

mające wpływ na wynik obecnej inwentaryzacji i wyliczenia.
Do nich w szczególności należą
...............................................................................................................................................
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Bolesławiec, dnia ................................ Podpis osoby materialnie
' Odpowiedzialnej

4„/1



Uniwersalny arkusz spisu z natury
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Wzór Nr 5 do instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialnosciza powierzone mienie
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Wzór Nr 6 do instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialnościza powierzonemienie

Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury

Zespół spisowy działający na podstawie Zarządzenia Wójta Nr ............ z dnia ..................
w składzie:

1. .................................................... — Przewodniczący

2. .................................................... — Członek

3. .................................................... —- Członek

4. .................................................... — Członek

Przeprowadził w dnia .......................................
_

...................... spis z natury w :

1) ...................................................................................................................................
(nazwa jednostki, oznaczenie inwentaryzowanych pomieszczeń itp. )

2) ...........................
'

............
(rodzaj inwentaryzowanych składnikówmajątkowych)

3) osoba materialnie odpowiedzialna ............................................... --.............................

1. Objęte spisem z natury składniki majątkowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury :

od numeru ....................... do numeru .................... , liczba pozycji ...................................

2. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń stwierdzono, że wszystkie składniki
majątku podlegające spisowi zostały ujęte na arkuszach spisów z natury.

3. Stan pomieszczeń jest następujący :

(wymienić rodzaje zamknięć, zabezpieczeń przed kradzieżą, ppoż. ltp.)

4. Stwierdzono w czasie dokonywania spisu z natury następujące usterki i nieprawidłowości
w zakresie przechowywania mienia oraz magazynowania i konserwacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Nie stwierdzono Uchybień w zakresie zabezpieczeniamienia .

6. W celu pełnego zabezpieczeniaprzechowywanego mienia potrzebne są następujące
środki zabezpieczające : .....................................................................................................

(wypełnić:w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień)
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7. W czasie spisu z natury zespół spisowy napotkał następujące trudności : ..........................

8. Inne uwagi osób uczestniczących przy czynnościach sporządzania spisu z natury :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Uwagi i spostrzeżenia osoby materialnie odpowiedzialnej za objęte spisem składniki

majątku .................................

Bolesławiec, dnia .............................

(podpis osoby materialnie
odpowiedzialnej)

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

podpisy Komisji Inwentarzowej



Wzór Nr 7 do instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialnościza powierzonemienie

Oświadczenie
osobymaterialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji

1. Oświadczam, że brałem/am czynny udział w inwentaryzacji powierzonychmi składników

majątkowychw ..............................................................................................................
(nazwa i adres placówki)

w dniach od .....................................do .................:...
i stwierdzam, że spisem z natury objęto wszystkie składniki

'

majątkowe, zgodnie z
zakresem przedmiotowymokreślonymw Zarządzeniu Wójta Nr .............z dnia .................

2. Oświadczam, że w arkuszach spisu z natury objęto wszystkie znajdujące się w placówce
składniki rzeczowe, stanowiące ich stan faktyczny.

3. Nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń do pracy Komisji Inwentaryzacyjnej.
4. Nie wnoszę zastrzeżeń do wyceny składników majątkowych i do wyniku wstępnej

wyceny.
5. Wnoszę uwagi do :

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

imię i nazwisko osoby materialnie
odpowiedzialnej
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Wzór Nr 8 do instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialnosciza powierzone mienie

Rozliczenie końcowe (ilościowo— wartościowe)

placówki ............................................................................................................
(nazwa)

Placówkę prowadzą osoby materialnie odpowiedzialne:

1. ........................................................................................................................

2. ................................................................. = ......................................................
(imię i nazwisko, stanowisko)

na podstawie umowy (wspólnej) odpowiedzialności materialnej z dnia ................................
Rozliczenie obejmuje okres od dnia ......... do dnia ........ ..........................
Sporządzone przez Komisję w dnia ....................................... w składzie osobowym :

1. ......................................................... - przewodniczący

2. ........................................................ — członek

3. ........................................................ - członek

4. ........................................................ - członek

przy czynnym udziale w/w osób materialnie odpowiedzialnych oraz w oparciu 0 Zarządzenie
Wójta Nr ................ z dnia ....................... a także :

- dokumenty z poprzedniej inwentaryzacji .............................. z dnia ...........................
dowody przychodowe i rozchodowe placówki, sporządzone i zaksięgowane za okres
od ....................................... do .................................. . „

— doręczone dodatkowe dowody .......................................................................................
przed sporządzeniem niniejszego rozliczenia. _

Dokumentację inwentaryzacyjną sprawdził (a) :

- pod względem formalnym ..................................................
'

....................
— pod względem rachunkowym .................................................................
- pod względem merytorycznym ...............................................................
Wyceny dokonał (a) ..................................................................................
Dołączone „Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych „ sporządził (a) .........................................
........................................... zatrudniony (a) na stanowisku pracy

Przyjmuję do wiadomości Potwierdzam Rozliczenie sporządził (a)
......................................... rozliczenie .dnia
......................................... (pieczęć i podpis
......................................... Skarbnika Gminy)

'

(pieczątka i podpisy)
(osoba materialnie
odpowiedzialna) uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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Wzór Nr 9 do instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialnościza powierzone mienie

Protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji

Komisja inwentaryzacyjna w składzie :

1
. ......................................................... - Przewodniczący

2. ......................................................... - członek

3. ......................................................... - członek

4. ......................................................... - członek
na posiedzeniu w dniu .......................... dotyczącym inwentaryzacjiw
....................................... w dniacharkusze spisu z natury
Nr ............................................. ,dokonała następującego rozliczenia:

a) nazwa obiektu ............................... ...... ........ ; .......................................

b) rodzaj składnika majątkowego ...........................................................................................

c) rozliczenie obejmuje okres od ........................~ .................. ,;:„do ...........................................
I

. Rozliczenie wyników inwentaryzacji
1. według załącznika — rozliczenie końcowe (ilościowo -— wartościowe) (wzór Nr 7)

H. Rozliczenie wyników inwentaryzacji innych składnikówmajątkowych niż w pkt. 1 według
zestawienia różnic inwentaryzacyjnychwartości :

1. niedobory ogółem ............................... zł,

2. nadwyżka ogółem ............................... zł.

III. Komisja inwentaryzacyjna — po przeprowadzeniu postępoirvania wyjaśniającego , ustala
co następuje :

3. Zdaniem komisji inwentaryzacyjnej stwierdzone niedobory —— nadwyżki na|eży
zakwalifikować jako :

a) Niezawinione i spisać w ciężar strat nadzwyczajnych-,

b) Zawinione, obciążyć ich wartością osoby materialnie"Odpowiedzialnejak niżej :
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Opinia Radcy prawnego :
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Wzór Nr 10 do instrukcji w sprawie gospodarki
majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialnościza powierzone mienie

DECYZJA Wójta Gminy
w sprawie różnic inwentaryzacyjnych

Zatwierdzam rozliczenie końcowe — ostateczne sporządzonew dniu ................................
przez ...................................................................................................................................
dotyczące ...........................................................................................................................
za okres od ............................ do .................................. i stanowiące wyliczenie
powierzonego majątku u osoby materialnie odpowiedzialnej ( nych ) :

1 .....................................................................................................................

2 ......................................................................................................................
Zamykające się wynikiem:
- nadwyżka w kwocie ......................................... zł,
- niedobór w kwocie ........................................... zł.
Po rozpatrzeniu całej dokumentacji inwentaryzacyjne] i księgowej, opinii i wniosków :

1. Komisji inwentaryzacyjnej,
2. Radcy prawnego,
3. Skarbnika Gminy,

postanawiam:
1. Uznać niedobórw kwocie ...................................... zł jako:

a) niezawiniony i spisać w straty nadzwyczajne,
b) zawiniony i obciążyć:

1. Pana (nią) ........................................................ w kwocie ....................... zł,
_

2. Pana (nią) ........................................................ w kwocie ........................zł.
2. Uznać nadwyżkę w kwocie ............................. złjako niezawinioną (zawinioną)| zaliczyć

na zyski nadzwyczajne,
3. Uznać szkodę w mieniu w kwocie ..................... zł na składnikach majątkowych spisanych

jako .......................................................... . .......... „ ............ „........................................

(niepełnowartościowe, uszkodzone, zepsute, zbędne itp.)

za niezawinione (zawinione) i postępować w sposób jak niżej :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(np. obniżyć cenę, sprzedać, zniszczyć, jeżeli szkoda miała przyczynę losową)

W związku z dokonanym rozliczeniem postanawiam ponadto :

(wymienić inne decyzje)

Bolesławiec, dnia ........... , .........................................................



Wzór Nr 1 I

Do instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majatku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
Druk ścisłego zarachowania Str.

URZĄD GMINY ARKUSZ SPISU Z NATURY nr:
BOLESŁAWIEC Spis dotyczy:
UL. Teatralna la Sposób prowadzenia: spis : natury
59-700 Boleslawiec

(mm i .er jednostkiinwenurylawancj)
Sklad zespolu spisowego: Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej:
(imię. nazwisk0)

!. l.

2.

o godz.spis rozpoczęto dnia o godz. zakończono dnia

Nazwa
Stan faktycmy

(określenie) przedmiotu
spisywancgo Ilość Warmść

3..

(DQNJCDLII-PALAN_

UUQNNNNNNNNNN—l—ń—ł—b—A—A—A—d—ŁNdowmqawth—ŁOQQQOQAUNAO

Suma strony

Stan księgowy Rozliczenie według księgowości

Niedobory Nadwyńtj
Wartość

Ilość Wmość Ilość Wartość

10 H l2 13



Numer
inwentarzowy

Spis zakończonona pozycjinr:

Nazwa
(określenie) przedmiotu

spisywancgo

3

Sprawdził(data i podpis osobymaterialnie odpowiedzialnej):

Suma

Razem

Podpisyzespołuspisowego:

l.

2.

Stan księgowy

Wartość

Str.
Rozlicunicwedlug księgowości

Niedobory Nadwyżki
Uwagi

llość Wartość ilość Wartość

lO ll 12 13

Sprawdzono stan faktycznyze stanemksięgowym (data i podpis):

2


