
Zalqcznik Nr I
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym

Zarządzenie Nr 13/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym

z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej (okolicznościowej)
w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym

Stosownie do postanowień Instrukcji inwentaryzacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku
Dużym z dnia 30 października 2020 roku oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351,1495,1571,1655,1680, z 2020 r. poz. 568),

zarządzam, co następuje:

I. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji według stanu na ostatni dzień roku obrotowego
2020 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym w terminie do dnia 30 listopada
2020 roku.

2. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie wymienionym w Załączniku Nr l do
niniejszego zarządzenia.

3. Do zespołów spisowych powołuję osoby wymienione w Załączniku r 2 do niniejszego
zarządzenia.

4. Harmonogram inwentaryzacj i wraz z wykazem jednostek objętych inwentaryzacją i zakresem
inwentaryzacji zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Zobowiązuje Głównego Księgowego oraz przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do
przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktarzu członków komisji i zespołów
spisowych, a także osób odpowiedzialnych materialnie o sposobie przeprowadzenia czynności
inwentaryzacyjnych, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.

6. Po zakończeniu czynności przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży sprawozdanie
końcowe z przebiegu inwentaryzacji oraz wnioski dotyczące nadwyżek lub niedoborów
majątkowych.

7. Osobą odpowiedzialną za sprawny i terminowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych
czynię osobiście przewodniczącego komisji pana Sławomira Nowaka.

8. adzór nad prawidłowością i terminowością prac spisowych i rozliczeniem inwentaryzacji
powierzam Głównemu Księgowemu.

9. Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

30 października 2020 roku
data
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 13/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 

 

 

 

Wykaz członków komisji inwentaryzacyjnej powołanej do przeprowadzenia inwentaryzacji  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym  

 

wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 

 

 

 

 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Stanowisko 

 

Funkcja w komisji 

1.  Nowak Sławomir 

 

instruktor przewodniczący 

2.  Ciosek Magdalena 

 

instruktor członek 

3.  Szostak Renata 

 

instruktor członek 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 13/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 

 

 

 

 

 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Funkcja w zespole spisowym 

1.  Szymańska Agnieszka 

 

członek 

2.  Gac Krzysztof 

 

członek 

 

 

 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

w Świetlicy w Rzeczycy Księżej wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Funkcja w zespole spisowym 

1.  Szymańska Agnieszka 

 

członek 

2.  Gac Krzysztof 

 

członek 

 
 
 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

w Świetlicy w Rzeczycy Ziemiańskiej wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Funkcja w zespole spisowym 

1.  Szymańska Agnieszka 

 

członek 

2.  Gac Krzysztof 

 

członek 

 

 

 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

w Świetlicy w Łychowie Gościeradowskim wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Funkcja w zespole spisowym 

1.  Szymańska Agnieszka 

 

członek 

2.  Gac Krzysztof 

 

członek 

 

 

 

 



Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

w Świetlicy w Węglinie wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Funkcja w zespole spisowym 

1.  Szymańska Agnieszka 

 

członek 

2.  Gac Krzysztof 

 

członek 

 

 

 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

w Świetlicy w Węglinku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Funkcja w zespole spisowym 

1.  Szymańska Agnieszka 

 

członek 

2.  Gac Krzysztof 

 

członek 

 

 

 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

w Świetlicy w Woli Trzydnickiej wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Funkcja w zespole spisowym 

1.  Szymańska Agnieszka 

 

członek 

2.  Gac Krzysztof 

 

członek 

 

 

 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

w Świetlicy w Trzydniku Dużym wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Funkcja w zespole spisowym 

1.  Wójcik Aleksandra  

 

członek 

2.  Gac Krzysztof 

 

członek 

 

 

 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

w Świetlicy w Budkach wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Funkcja w zespole spisowym 

1.  Szymańska Agnieszka 

 

członek 

2.  Gac Krzysztof 

 

członek 



Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych 

w Świetlicy w Olbięcinie wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja w zespole spisowym 

1. Szymańska Agnieszka członek 

2. Wójcik Aleksandra członek 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych 

w Świetlicy w Zielonce wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja w zespole spisowym 

1. Szymańska Agnieszka członek 

2. Gac Krzysztof członek 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych 

w remizie OSP w Liśniku Małym wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja w zespole spisowym 

1. Szymańska Agnieszka członek 

2. Gac Krzysztof członek 

Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych 

w Świetlicy w Dąbrowie wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja w zespole spisowym 

1. Szymańska Agnieszka członek 

2. Gac Krzysztof członek 



Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 13/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 

Harmonogram inwentaryzacji  

wraz z wykazem jednostek objętych inwentaryzacją i zakresem inwentaryzacji 

wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Lp. Nazwa jednostki objętej inwentaryzacją Zakres inwentaryzacji Termin inwentaryzacji 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

2. Świetlicy w Rzeczycy Księżej Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

3. Świetlicy w Rzeczycy Ziemiańskiej Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

4. Świetlicy w Łychowie Gościeradowskim Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

5. Świetlicy w Węglinie Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

6. Świetlicy w Węglinku Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

7. Świetlicy w Woli Trzydnickiej Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

8. Świetlicy w Trzydniku Dużym Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

9. Świetlicy w Budkach Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

10. Świetlicy w Olbięcinie Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

11. Świetlicy w Zielonce Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

12. Remiza OSP w Liśniku Małym Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 

13. Świetlicy w Dąbrowie (w budynku szkoły) Pozostałe środki trwałe do 30 listopada 



Załącznik Nr 4  

do Zarządzenia Nr 13/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 

………………………………………………………. 
(nazwisko i imię osoby materialnie odpowiedzialnej) 

………………………………………………………. 

(stanowisko) 

Oświadczenie 

Oświadczam, że wszystkie zrealizowane dowody przychodu i rozchodu inwentaryzacyjnych 

składników zostały ujęte w ewidencji szczegółowej i przekazane do księgowości. 

………………………………………………………. 

(podpis osoby materialnie odpowiedzialnej) 




