
ZARZĄDZENIE NR 102 /2021 
WÓJTA GMINY BESTWINA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie:  przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji za rok 2021 w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Bestwina, w Urzędzie Gminy Bestwina oraz jednostkach podległych (ZSP Bestwina, ZSP Bestwinka, ZSP 

Janowice, ZSP Kaniów, Klub Dziecięcy Puchatek, GOPS). 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29  września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) Wójt 
Gminy Bestwina zarządza, co następuje: 

§ 1. Inwentaryzację roczną za 2021 rok dla Urzędu Gminy Bestwina i jej jednostek podległych przeprowadza 
się w okresie 27 grudnia 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku według następującego planu: 

1. drogą spisu z natury: 

a) środków pieniężnych, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Gminy w Bestwinie – wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, 

b) akcji, obligacji, bonów i innych papierów wartościowych w postaci materialnej – wg stanu na dzień 31 grudnia 
2021 roku, 

2. drogą uzyskania potwierdzenia salda: 

a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek – wg stanu na dzień 
31 grudnia 2021 roku, 

b) należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych – wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, 

3. w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej 
wartości (weryfikacja sald) : 

a) należności spornych i wątpliwych, 

b) należności i zobowiązań wobec pracowników, 

c) należności i zobowiązań z tytułów publiczno - prawnych, 

d) środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, 

e) gruntów, 

f) środków trwałych w budowie, 

g) wartości niematerialnych i prawnych. 

᠆ wg stanu na 31 grudnia 2021r. 

§ 2. Do przeprowadzenia  inwentaryzacji wyznaczam następujący zespół spisowy : 

᠆ Arkadiusz Maj – Przewodniczący Komisji, 

᠆ Iwona Bała – Członek Komisji, 

᠆ Adam Wróbel – Członek Komisji, 

᠆ Jadwiga Krywult – Członek Komisji. 

§ 3. Zobowiązuję Skarbnika Gminy i Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
instruktażu i szkolenia zespołów spisowych. 

§ 4. Zespoły spisowe sporządzają sprawozdanie z przebiegu i wyniku inwentaryzacji w terminie do 14 stycznia 
2022 roku. 

§ 5. Zobowiązuję pracowników Referatu Budżetu i Finansów do prawidłowego i terminowego dokonania 
wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych. 
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§ 6. Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, 
sporządzenia protokołu w sprawie przyczyn powstania różnic, przedstawienia wniosków dotyczących ich 
rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskania akceptacji Skarbnika 
i przedstawienia ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy w terminie do 14 stycznia 2022 roku. 

§ 7. Za ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych 2021 roku odpowiedzialnym czynie 
Skarbnika Gminy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Bestwina 
 
 

Artur Beniowski 

Id: 8DAE557B-159F-4011-9461-E16191BFF7D7. Podpisany Strona 2




