
Przedszkole Nr 8 ZIELONY ZAKĄTEK                                                                                                                                                                      

w Skierniewicach ul. St. Rybickiego 2,                                                                                                                                                                              

96-100 Skierniewice NIP 8361690898,                                                                                                                                              

REGON 750020810, tel. 46 833 21 28 

Zarządzenie nr 22/2019                                                                                                                                   
Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach                                                                                            

z dnia 10 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                    
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej                                             

 
 
Na podstawie:  
- art. 26 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751, 2200.) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004)                                                                                                                                                                                          

- zasad polityki rachunkowości Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach ul. Rybickiego 2. 

 zarządzam: 

 
§1 

 
1. Sporządzenie spisu z natury w Przedszkolu Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach: 

- środków trwałych 
- wartości niematerialnych i prawnych 
- artykułów spożywczych 
- pozostałych środków trwałych 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia spisu z natury 30.12.2019 r. – 31.12.2019 r. 
3. Do przeprowadzenia spisu z natury wyznaczam komisję w następującym składzie osobowym: 
Przewodniczący: Anna Szymańska 
Członek: Anna Grochowska 
Członek: Magdalena Otocka 
4. Obowiązkiem komisji inwentaryzacyjnej jest: 

- rzetelne dokonanie spisu z natury wszystkich składników majątkowych poprzez liczenie, 
ważenie 
- prawidłowe, czytelne wypełnienie arkuszy 
- ustalenie przyczyn powstawania różnic inwentaryzacyjnych 
- dokonanie oceny przydatności posiadanych środków rzeczowych 
- współudział w wycenie spisanych środków majątkowych 
- postawienie i umotywowanie wniosków dotyczących spisania składników majątkowych 
- rozliczenie się z pobranych druków arkuszy spisowych 

5. Zobowiązuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia spisu z udziałem osób materialnie 
odpowiedzialnych.  
6. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do pobrania ponumerowanych 
druków ścisłego zarachowania tzn. arkuszy spisowych oraz wydruków zestawienia sprzętu z 
programu Inwentarz Optivum z księgowości przy Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Skierniewicach. 
7. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2019 r. zgodnie z instrukcją 
inwentaryzacyjną.  
 

§2 
 



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 10.12.2019 r. 

         
      Dyrektor Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek”                                                                                                                  

      mgr Beata Pacocha 

 


