
ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 
WÓJTA GMINY ZŁOTA 

z dnia 26 październik 2021 roku 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Złotej obcych składników majątkowych 
używanych w ramach projektu „ pl.ID — Polska ID karta" 

Na podstawie art. 26 ust 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2021r. poz. 
217) oraz § 6 Załącznika Nr 6 Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Złotj do Zarządzenia 
Nr 53a/2019 Wójta Gminy Złota z dnia 1 lipca 2019 roku. 

Zarządza się, co następuje: 

§1. Na wniosek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 6 września 2021 roku inwentaryzacją  w drodze spisu 
z natury według stanu ewidencyjnego na dzień  11 czerwca 2021 roku należy objąć  składniki majątkowe 
należące obecnie do Kancelarii (wcześniej do Ministerstwa Cyflyzacji) użytkowane w Urzędzie Gminy 
w ramach projektu „ pl.ID — Polska ID karta". 

§ 2. Powołuję  komisję  spisową  do dokonania spisu z natury, o którym mowa w 51 zarządzenia: 

Przewodniczący — Paweł  Bochniak 
Członek Komisji — Robert Bystrzanowski 
Członek Komisji — Dorota Sodo 

§ 3. Składniki objęte spisem z natury należy ująć  w arkuszu spisu z natury, którego wzór przekazała 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Spisu z natury należy dokonać  w obecności osoby lub osób odpowiedzialnych. 

Zespół  spisowy zakończy spis z natury do dnia 27 października 2021 roku. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



*Nazwa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Numer obiektu (miejsce użytkowania): 
Skład zespołu spisowego (imiona i nazwiska) 

	pieczęć  

Pole spisowe 

1 (miejsce użytkowania): 

Strona I 

Jednostka miary: 
Inne osoby będące przy spisie 

Podpisy osób materialnie 	Podpisy członków zespołu 
spisowego: 

Podpis innych osób będących 
przy spisie odpowiedzialnych 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 3572021 

Arkusz spisu z natury nr 	 

Spis wg stanu ewidencyjnego na dzień: li czerwca 2021 r. 
Spis rozpoczęto dnia 	o godz 	 zakończono dnia • 	 o godz 	 

Lp. 	Numer 
inwentarzoxvy/fabryczny 

Nazwa przedmiotu spisywanego Ilość  
stwierdzona 

/szt./ 

Cena 
jednostkowa 

/zU 

Wartość  /zł / 

3 4 5 	 6 

RAZEM 



2 6 3 4 5 

Strona 2 

z przeniesienia 

Numer 
inwentarzowy/fabryczny 

Nazwa przedmiotu spisywanego Ilość  
stwierdzona 

/szt./ 

Cena 
jednostkowa 

/zł// 

Wartość  /zł/ Lp. 

  

Podpisy osób materialnie 
odpowiedzialnych 

 

RAZEM 
Podpisy członków zespołu 
spisowego: 

Podpis innych osób będących 
przy spisie 
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