
Zarządzenie NR 6/2011 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 

z dnia 9 listopada 2011 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Kwidzynie 

Na podstawie art. 26 i 27 z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, 

poz.1223 z późn. zmianami), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Zarządzam przeprowadzenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie według stanu  

na ostatni dzień roku obrotowego 2011 następujących aktywów i pasywów. 

§ 2 

1. środków pieniężnych krajowych i zagranicznych w kasie, rzeczowych składników aktywów 

obrotowych, a także środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków 

trwałych w budowie, znajdujących się na terenie niestrzeżonym – drogą spisu  

z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych i rozliczenia 

ewentualnych różnic, 

2. środków pieniężnych krajowych i zagranicznych, zgromadzonych na rachunkach bankowych 

lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym udzielonych pożyczek – drogą 

uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń pisemnych prawidłowości wykazanego w księgach 

rachunkowych jednostki stanu tych aktywów lub pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych 

różnic, 

3. aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury lub uzgodnieniem, tj. gruntów stanowiących 

mienie komunalne, środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, należności spornych i wątpliwych, 

należności i zobowiązań wobec pracowników, należności  

i zobowiązań z tytułów publiczno – prawnych, należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących 

ksiąg rachunkowych, środków trwałych w budowie, których spis z natury jest 

niemożliwy - przeprowadza się przez porównanie danych ewidencyjnych ze stanem wynikającym  

z dowodów księgowych, 

§ 3 

1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie: 

1) Katarzyna Bednarek - przewodniczący 

2) Krzysztof Lis -  członek 

3) Piotr Jakubowski - członek 

 

2. Powołuje się zespoły spisowe w składzie: 

1) Krzysztof Lis 

2) Elżbieta Jabłońska 

§ 4 

Inwentaryzacją należy zakończyć  nie później, niż do dnia 15 stycznia 2012r. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


