
ZARZĄDZENIE NR 91/2021 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska 

Na podstawie postanowień art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2021 r. 
poz. 217 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację w Urzędzie Gminy w Konopiskach w dniach od 30.11.2021 r., zgodnie 
z zapisami paragrafu 2. 

§ 2. Inwentaryzacją należy objąć: 

1)środki pieniężne w kasie, krótkoterminowe papiery wartościowe, druki ścisłego zarachowania – poprzez 
sporządzenie spisu z natury wg stanu na 31.12.2021 r. 

2)środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych poprzez weryfikację dokumentów księgowych oraz 
potwierdzenie sald wg stanu na 31.12.2021 r. 

3)udzielone pożyczki – poprzez weryfikację dokumentów księgowych oraz potwierdzenie sald wg stanu na 
31.12.2021 r. 

4)środki trwałe – poprzez sporządzenie spisu z natury wg stanu na dzień 30.11.2021 r. 

5)pozostałe środki trwałe - poprzez sporządzenie spisu z natury wg stanu na dzień 30.11.2021 r. 

6)rozrachunki – poprzez weryfikację (wobec osób nieprowądzacych ksiąg rachunkowych) oraz potwierdzenie 
sald należności (firmy) wg stanu na 30.11.2021 r. 

7)grunty – poprzez weryfikację danych księgowych i porównanie z dokumentami potwierdzającymi ruchy na 
stanie majątku gminy wg stanu na 30.11.2021 r. 

8)inwestycje rozpoczęte poprzez weryfikację danych księgowych wg stanu na 30.11.2021 r. 

9)prawo wieczystego użytkowania gruntu poprzez weryfikację danych księgowych wg stanu na 30.11.2021 r. 

10)środki trwałe i pozostałe środki trwałe będące w użyczeniu w jednostkach OSP, PWiK O/Częstochowskiego 
SA, SP ZOZ, GBP, GOPS poprzez sporządzenie przez użytkowników spisu z natury wg stanu na 30.11.2021 r. 
z terminem rozliczenia poszczególnych etapów inwentaryzacji do 15 stycznia 2022 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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