
Zarządzenie Nr 178/2022 
Burmistrza Władysławowa 

z dnia 13 września 2022 roku 
 
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji  pozostałych środków trwałych 
i wyposażenia  
 

Na podstawie art.4 ust. 3 pkt 3, ust. 5 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 217 ze zm.) oraz art. 
33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1890 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2022r., poz. 559, ze zm.)  

 
Burmistrz Władysławowa 

zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 

Przeprowadzić inwentaryzację wyposażenia w formie porównania stanu 
faktycznego z ewidencją ilościową oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych 
różnic – wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. w: 

1. Urzędzie Miejskim we Władysławowie, 
2. remizach OSP i TSR. 
 

§ 2 
 
Przeprowadzić inwentaryzację w drodze spisu z natury pozostałych środków 
trwałych w: 
1. Urzędzie Miejskim, 
2. remizach OSP i TSR, 
3. teren Gminy Władysławowo. 

 
§ 3 

 
Powołuję  Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie: 
1. Reszka Karolina                                   - Przewodniczący  
2. Twarogowska Beata                             - Z-ca przewodniczącego 
3. Zinkel Jolanta                                       - Członek 
4. Nowak Grzegorz                                   - Członek 
5. Felkner Martyna                                    - Członek 
6. Drzeżdżon Marta                                   - Członek 
7. Kuchnowska Paulina                             - Członek 
8. Barzowska Alicja                                  -  Członek 
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9. Kulesza Monika                                   - Członek 
10.  Sikorra Halina                                     - Członek 
11.  Zamek-Gliszczyńska Marta                - Członek 
 

§ 4 
 

Członkowie komisji inwentaryzacyjnej tworzą 2 lub 3-osobowe zespoły 
spisowe.  
 

§ 5 
 
Inwentaryzację, o której mowa w § 1 należy przeprowadzić w dniach  
od 01.X.2022 r. do 31.XII.2022 r. Na zestawieniach ewidencji ilościowej 
wyposażenia otrzymanych z Referatu Finansowo – Budżetowego, przy każdej 
pozycji należy postawić znak + lub – w zależności, czy dany składnik znajduje 
się na stanie (+), czy też stwierdzono jego brak lub zakwalifikowano go do 
likwidacji (-). Każde zestawienie powinno być podpisane przez zespół spisowy  
i osoby odpowiedzialne. 
 

§ 6 
 
Z przeprowadzonych oględzin, przy czynnym udziale osób materialnie 
odpowiedzialnych, komisja sporządzi protokół/ły  likwidacji wyposażania, który 
stanowi załącznik nr 9 do instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 
inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. 
Protokół/ły należy sporządzić najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. 
 

§ 7 
 
Inwentaryzację, o której mowa w § 2 należy przeprowadzić w dniach  
od 01.X.2022 r. do 31.XII.2022 r. na arkuszach spisowych pobranych od osoby 
odpowiedzialnej za druki ścisłego zarachowania w Referacie Finansowo – 
Budżetowym. 
Arkusze spisowe pobierze  Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 

§ 8 
 

Członkowie komisji inwentaryzacyjnej przeprowadzają w wyznaczonym 
terminie, zgodnie z planem inwentaryzacyjnym na 2022 rok spis z natury 
pozostałych środków trwałych. 
 

 
 



 
§ 9 

 
Inwentaryzację należy przeprowadzić przy czynnym udziale osób materialnie 
odpowiedzialnych. Osoby odpowiedzialne materialnie podpisują oświadczenia, 
które stanowią załączniki nr 2 i nr 6 do instrukcji w sprawie gospodarki 
majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za 
powierzone mienie. 

§ 10 
 

Członkowie komisji spisują na oddzielnych arkuszach niezdatne do użytku 
pozostałe środki trwałe. 

§ 11 
 
Upoważniam Komisję Inwentaryzacyjną do likwidacji niezdatnych do użytku 
środków trwałych  poprzez zniszczenie, oddanie do spalenia i utylizacji oraz 
wywiezienie do PSZOK. 

§ 12 
 
Z przeprowadzonych oględzin, przy czynnym udziale osób materialnie 
odpowiedzialnych, komisja sporządzi protokół/ły  likwidacji pozostałych 
środków trwałych, który stanowi załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie 
gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie. Protokół/ły należy sporządzić 
najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. 
 
 

§ 13 
 

Inwentaryzację należy rozliczyć na dzień 31.XII.2022 r. 
 

§ 14 
 

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne 
przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym. 
 

§ 15 
 
Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. 
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