
Zarządzenie Nr 97/2013 

Burmistrza  Karczewa 

z dnia 23 października 2013 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 

w Urzędzie Miejskim w Karczewie 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)  w związku z art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 

września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 330  ze zmianami) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację roczną w Urzędzie Miejskim w Karczewie według 

stanu na dzień 31 października 2013 r. 

 

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w 

składzie: 

1) Krzysztof Szczegielniak – Przewodniczący Komisji, 

2) Agnieszka Skiba – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3) Ilona Burkowska – Członek Komisji,  

4) Marzena Kłosiewicz – Członek Komisji. 

 
 § 3. Terminarz czynności inwentaryzacyjnych określi Komisja Inwentaryzacyjna. 

 

 § 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Skarbnika 

Gminy do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji, a także 

osób odpowiedzialnych materialnie oraz pracowników księgowości o sposobie przeprowadzenia 

czynności inwentaryzacyjnych. 

 

 § 5. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego 

uporządkowania mienia i ewidencji, w szczególności: 

1) oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów 

masowych, 

2) uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku 

obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji 

składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych 

urządzeniach ewidencyjnych. 

 

  § 6. Zawiesza się nieobecności (z wyjątkiem przypadków losowych) wszystkich 

pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów 

spisowych w okresie, na który przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane 

harmonogramem spisów. 

 

  § 7. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory 

zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu 

sprawozdawczego. 

  

  § 8. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych 

odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

  § 9. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia inwentaryzacji powierza się 

Skarbnikowi Gminy. 

 

  § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                                                                                               Burmistrz Karczewa 

                inż. Władysław Dariusz Łokietek 



 

 

 


