
ZARZJ\DZENIE Nr ORG.120.S9.2022 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 7 grudnia 2022 roku 

w sprawie powofania Stafej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urz~dzie Gminy w Baboszewie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z poin. zm.) oraz art. 27 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 

o rachunkowosci (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z poin. zm.) zarzqdzam, co nast~puje : 

§1 

Powofuj~ Stafq Komisj~ Inwentaryzacyjnq do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywow i pasywow 

w Urz~dzie Gminy w Baboszewie w nast~pujqcym skfadzie: 

1. Marta Dygan - PrzewodniczClca Komisji 

2. Aleksandra Chojnowska - Zast~pca PrzewodniczClcego Komisji 

3. Ilona Siejka - Czfonek Komisji 

§2 

Ustalam regulamin dziafania Stafej Komisji Inwentaryzacyjnej, zgodnie z zafqcznikiem do niniejszego 

zarzqdzenia. 

§3 

ZobowiClzuj~ wszystkich kierownikow referatow Urz~du Gminy i kierownikow jednostek 

organizacyjnych do przestrzegania postanowien Regulaminu oraz zapoznania podlegtych pracownikow 

z obowiClzujClcym Regulaminem. 

§4 

Wykonanie zarzCldzenia powierzam PrzewodniczClcemu Komisji. 

§S 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 

mgr i'lli. Bogdan Janusz PietrtmewsK' 



Za!qcznik 

do Zarzqdzenia Nr ORG.120.59.2022 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 7 grudnia 2022 roku 

Regulamin dziafania Stafej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urz~du Gminy w Baboszewie 

§1 

1. Komisja dokonuje czynnosci inwentaryzacyjnych srodk6w trwafych, pozostafych srodkow 

trwafych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz materiat6w, kt6re znajdujq si~ na stanie 

ewidencyjnym Urz~du Gminy w Baboszewie. 

2. Komisja wykonuje powierzone jej zadanie w co najmniej trzyosobowym sktadzie. W pracach 

Komisji obowiqzkowo uczestniczy Przewodniczqcy Komisji lub Zast~pca Przewodnicz<lcego 

Komisji. 

3. W pracach Komisji na wniosek Przewodniczqcego mog<l uczestniczyc inni pracownicy Urz~du . 

§2 

Do zadan Komisji nalezy: 

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy udziale os6b materialnie odpowiedzialnych, 

2. Przestrzegania og61nie obowiqzujqcych przepis6w 0 inwentaryzacji oraz zasad i sposob6w po

st~powania okreslonych w instrukcji inwentaryzacyjnej, 

3. Dokonania ostatecznej wyceny sktadnik6w maj<ltkowych, sporzqdzenia rozliczenia inwentary-

zacji, 

4. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo - podatko

wego w terminie pi~ciu dni po zakonczeniu spisu, 

5. Analiza dostarczonej dokumentacji w celu oceny przydatnosci sktadnika do dalszego uzytko

wania, a w razie koniecznosci ogl~dziny proponowanego do likwidacji sktadnika maj<ltkowego, 

zuzytego lub zb~dnego, 

6. Zbadanie, czy zgtoszone do likwidacji rzeczowe sktadniki majqtku byty uzytkowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem, wtasciwie konserwowane, zabezpieczone przed zniszczeniem, zepsuciem itp. 

7. Ustalenie sposobu likwidacji zgtoszonych do wycofania z dalszego uzytkowania rzeczowych 

sktadnikow poprzez: zgniecenie, spalenie, ztomowanie, utylizacj~ itd. 

8. Sporzqdzenie protokotu likwidacyjnego z przeprowadzonej fikwidacji, ktorego wz6r stanowi 

zatqcznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 



§3 

1. Zgtoszenie braku przydatnosci gospodarczej poszczeg61nych rzeczowych sktadnik6w majqtku 

(srodk6w trwatych, wyposazenia) nast~puje poprzez pisemne ztozenie wniosku do Komisji 

przez Wnioskodawc~ (zatqcznik Nr 2). 

2. Do wniosku dot<}cza si~ dokumentacj~ technicznq, ekspertyzy, opinie - umozliwiaj<}ce ocen~ 

przydatnosci rzeczowych sktadnik6w maj<}tku do ewentualnego dalszego uzytkowania. 

3. W przypadku, kiedy optata za wykonanie powyzszej dokumentacji przekracza wartosc 

ocenianego sktadnika majqtku, dokumentacja nie jest wymagana. 

§4 

Przewodnicz<}cy Komisji po otrzymaniu wniosku wraz z niezb~dn<} dokumentacj<} ustala termin i miejsce 

posiedzenia Komisji. 

§5 

1. Na podstawie ogl~dzin i analizy dokument6w Komisja sporzqdza protok6t likwidacyjny. Do 

protokotu dotqcza si~ wszystkie zebrane w danej sprawie dokumenty w tym druki LT 

przygotowane przez pracownika sktadajqcego wniosek 0 likwidacj~ srodk6w trwatych. 

2. Protok6t likwidacyjny sporzi.ldza si~ w dw6ch egzemplarzach, podpisuj<} go cztonkowie Komisji. 

3. Protok6t przekazywany jest do zaopiniowania Skarbnikowi Gminy, a nast~pnie W6jtowi w celu 

ostatecznego zaakceptowania likwidacji sktadnik6w majqtkowych. 

4. Po zatwierdzeniu przez W6jta, protok6t likwidacyjny jest przekazywany do Referatu Finansowo

Podatkowego w celu wyksi~gowania wartosci danego sktadnika maji.ltku z ewidencji ksi~gowej 

i wycofania z uzywania. 

§6 

Fizycznej likwidacji zuzytych sktadnik6w maj<}tku dokonuje Komisja poprzez zniszczenie, spalenie, 

ztomowanie, utylizacj~ itp., zgodnie ze sposobem okreslonym w protokole likwidacyjnym. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si~ przepisy powszechnie obowii.lzujqce. 

W6.IT 

.U 1M. B,gam. }~~i"ro."~ .. ,, 



Zahlcznik Nr 1 do Regulaminu 

PROTOK6t STRAT Nr ..................... . 

spisany w dniu .................. .. 

w .......................................... . 

Komisja Inwentaryzacyjna w sktadzie: 

1 ............................................................. Przewodniczqcy Komisji 

2 .......... ......................... .......................... ZastE:pca Przewodniczqcego 

3 ............................................................. Cztonek Komisji 

stwierdzita, ie niiej wymienione niiej przedmioty inwentarzowe (srodki trwate, wartosci niematerialne 

i prawne) ulegty zniszczeniu i naleiy odpisac je z ewidencji ksiE:gowej: 

L.p. Nazwa przedmiotu J.m. lIose Cena Wartosc 

1 

Razem 

stownie: .................................... ........................................................................................................................... . 

Podpisy Komisji: Pod pis osoby materialnie odpowiedzialnej: 

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

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

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



.. 

Zahlcznik Nr 2 do Regulaminu 

Baboszewo, dnia ................... . 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

WNIOSEK 0 lIKWIDACJ~ SRODKOW TRWAtYCH 

Wnioskuj~ 0 likwidacj~ niiej wymienionych srodk6w trwatych z ewidencji majqtkowej Urz~du 

Gminy w Baboszewie 

Lp. 
Nazwa skfadnika 

wyposaienia 
Nr inwentarzowy 

Przyczyny likwidacji/ 

uzasadnienie 

(data i podpis osoby odpowiedzialnej materialnie) 

(podpis kierownika kom6rki organizacyjnej) 


