
Zarządzenie nr 2/XII/2015 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi 

z dnia  22 grudnia 2015r. 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r.,               

poz. 330 z późn. zm.) oraz obowiązującej instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2015r.:  

a) wyposażenie drobne /ilościowo/, 

b) materiały biurowe, 

c) paliwo, 

d) środki pieniężne w kasie. 

     § 2 

Powołanie komisji inwentaryzacyjnej w składzie: 

1. Agnieszka Szoka - przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej 

2. Helena Stawińska - członek komisji inwentaryzacyjnej 

3. Grażyna Szmelter - członek komisji inwentaryzacyjnej 

  § 3 

1.Bezpośrednio przed rozpoczęciem spisu z natury osoby odpowiedzialne materialnie                 

za gospodarkę rzeczowymi składnikami majątku, środkami pieniężnymi złożą oświadczenie                 

o odpowiedzialności materialnej zgodnie z Instrukcją Inwentaryzacyjną. 

2.Spisu z natury dokonuje się w obecności osób, którym powierzono składniki objęte spisem. 

3.Przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej zobowiązana jest pobrać arkusze spisowe                 

od pracownika prowadzącego ewidencję druków ścisłego zarachowania. 

4.Po zakończeniu spisu z natury, przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej sporządza 

stosowne sprawozdanie oraz dokona rozliczenia druków ścisłego zarachowania, zwracając 

niewykorzystany stan druków. 

§ 4 

1.Osoby powołane w skład komisji inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność                    

za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzanie spisu z natury. 

2.Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z planem inwentaryzacji na 2015 rok      

(załącznik nr 1 ). 

3.Kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna winna być przekazana przez komisję 



inwentaryzacyjną do głównego księgowego do 15 stycznia 2016r. 

  § 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji inwentaryzacyjnej. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi 

 

Iwona Wasilewska 

 

 

Przyjmują do wiadomości i stosowania: 

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

2........................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr  2/XII/2015 
Dyrektora Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Gołdapi 
z dnia 22 grudnia 2015r. 

 
 

 

Plan inwentaryzacji na 2015 rok 

 

 

1. Wyposażenie drobne /ilościowo/ - 29.12.2015 r. 

2. Materiały biurowe – 29.12.2015 r. 

3. Paliwo – 31.12.2015 r. 

4. Środki pieniężne w kasie – 31.12.2015 r. 


