
ZARZĄDZENIE Nr 10/2021  
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi

z dnia 25.10.2021 r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej szkoły w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi 
do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych,

                   druków, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r.

podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2021 poz.217t.j.),

2. Ustawa z dnia 04.04.2019 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2021 poz.305 t.j.),

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019.589),

4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

( Dz.U.2021 poz.1800),

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.10.2016 r. r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U.2016.1864).

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz.1390).

zarządzam co następuje:

§ 1

1.Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do świetlicy i stołówki szkolnej w składzie:
Przewodnicząca : Renata Zegan 
Członkowie : Jolanta Wojdas

2. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną szkoły  w składzie:
Przewodnicząca : Bożena Balińska
Członkowie : Michał Jastrząb, Janina Wcisło.

§ 2

Komisje inwentaryzacyjne ustalą rzeczywisty stan z natury, dokonają spisu na 
arkuszach spisowych.

§ 3

     Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona metodą spisu z natury i weryfikacją sald.

§ 4

Arkusze spisowe będą sporządzone w formie elektronicznej.

§ 5



Końcowym rozliczeniem inwentaryzacji jest sporządzenie protokołu z rozliczenia 
wyników inwentaryzacji, który zatwierdza dyrektor.

§ 6

Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych przeprowadzona zostanie 
27.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 7

Harmonogram czynności inwentaryzacyjnych na 2021 r. stanowi Załącznik Nr 1.

§ 8

Traci moc Zarządzenie nr 26/2020 r. z dnia 30.11.2020 r. Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi z dnia 22.11.2012 r. w sprawie 
powołania komisji inwentaryzacyjnej szkoły w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy 
Łakomik w Czeladzi.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
mgr Agata Grabowska - Maj


	z dnia 25.10.2021 r.

