
załącznik  
do Zarządzenia Nr 0050.329.2015 
Wójta Gminy Nędza  
z dnia 6 października 2015 r.  

 
 

Harmonogram inwentaryzacji  
 

Lp. Składniki 
majątkowe 

(rejon 
spisu) 

Konto 
księgowe 

(nazwa, nr) 
bądź nazwa składników 

wyodrębnionych 

Spis 
na dzień 

Przewodniczący 
zespołu spisowego 

Terminy 
spisowe 

od-do 

Terminy 
przekazania 

arkuszy 
spisowych 

Terminy 
ustalenia 

różnic 
inwentaryzacyjne 

Terminy 
złożenia 

wyjaśnień 
przez osoby 
materialne 

odpowiedzialne 

Terminy 
rozpatrzenia 
różnic przez 

komisję inwentaryzacyjną 

Termin 
zatwierdzenia przez kierownika 

jednostki wniosków komisji 
inwentaryzacyjnej 

Pozostałe 
uwagi 

1. spis z natury:  
 

- aktywa pieniężne, czyli krajowe 
środki płatnicze, waluty obce , 
dewizy (z wyjątkiem 
zgromadzonych na rachunkach 
bankowych); 
 
- papiery wartościowe w postaci 
materialnej; 
 
- rzeczowe składniki aktywów 
obrotowych: - niezużyte materiały 
odpisane w koszty w momencie ich 
zakupu; 

 

 

 
- aktywa pieniężne, czyli 
krajowe środki płatnicze, 
waluty obce , dewizy (z 
wyjątkiem zgromadzonych 
na rachunkach 
bankowych); 
 
- papiery wartościowe w 
postaci materialnej; 
 
- rzeczowe składniki 
aktywów obrotowych: - 
niezużyte materiały 
odpisane w koszty w 
momencie ich zakupu; 

 
 

 
31.12.2015 

Irmina Goździewicz 31.12.2015 31.12.2015 5.01.2016 7.01.2016 12.01.2016 15.01.2016  

2. spis z natury: 
 

- znajdujące się na terenie 
niestrzeżonym lub znajdujące się 
na terenie strzeżonym, lecz 
nieobjęte ewidencją ilościowo-
wartościową zapasy: 

- materiałów; 
- półproduktów; 
- produktów gotowych; 
- towarów; 
 

- środków trwałych oraz 
nieruchomości zaliczanych do 
inwestycji ( z wyjątkiem gruntów i 
środków trwałych, do których 
dostęp jest znacznie utrudniony) 
znajdujących się na terenie 
niestrzeżonym, 
 
- maszyny i urządzenia wchodzące 
w skład środków trwałych w 
budowie, znajdujące się na terenie 
niestrzeżonym; 
 
- składniki majątkowe objęte 
ewidencją ilościową; 
 
- składniki majątkowe będące 
własnością obcych jednostek; 

 
 

- znajdujące się na terenie 
niestrzeżonym lub 
znajdujące się na terenie 
strzeżonym, lecz nieobjęte 
ewidencją ilościowo-
wartościową zapasy: 

- materiałów; 
- półproduktów; 
- produktów gotowych; 
- towarów; 
 

- środków trwałych oraz 
nieruchomości zaliczanych 
do inwestycji ( z wyjątkiem 
gruntów i środków trwałych, 
do których dostęp jest 
znacznie utrudniony) 
znajdujących się na terenie 
niestrzeżonym, 
 
- maszyny i urządzenia 
wchodzące w skład 
środków trwałych w 
budowie, znajdujące się na 
terenie niestrzeżonym; 
 
- składniki majątkowe 
objęte ewidencją ilościową; 
 
- składniki majątkowe 
będące własnością obcych 
jednostek; 

31.10.2015 Irmina Goździewicz 2.11.- 16.11.2015 16.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 15.12.2015 15.01.2016  



3. spis z natury: 
 

- znajdujące się na terenie 
strzeżonym i objęte ewidencją 
ilościowo- wartościową zapasy: 
- materiałów, 
- towarów, 
- półproduktów, 
- wyrobów gotowych, 

 
 

- znajdujące się na terenie 
strzeżonym i objęte 
ewidencją ilościowo- 
wartościową zapasy: 
- materiałów, 
- towarów, 
- półproduktów, 
- wyrobów gotowych, 

 

31.10.2015 Irmina Goździewicz 2.11.- 16.11.2015 16.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 15.12.2015 15.01.2016  

3. spis z natury: 
 

- nieruchomości zaliczane do 
środków trwałych oraz inwestycji ( 
z wyjątkiem gruntów i środków 
trwałych, do których dostęp jest 
znacznie utrudniony),  jak też 
znajdujących się na terenie 
strzeżonym innych środków 
trwałych oraz maszyn i urządzeń 
wchodzących w skład środków 
trwałych w budowie; 

 
 

- nieruchomości zaliczane do 
środków trwałych oraz 
inwestycji ( z wyjątkiem 
gruntów i środków trwałych, 
do których dostęp jest 
znacznie utrudniony),  jak też 
znajdujących się na terenie 
strzeżonym innych środków 
trwałych oraz maszyn i 
urządzeń wchodzących w 
skład środków trwałych w 
budowie; 

 

31.10.2015 Irmina Goździewicz 2.11.- 16.11.2015 16.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 15.12.2015 15.01.2016  

 
 
6 października 2015 r. 
................................................................                                                                                                                    ..................................................................... 

(data)                                                                                                                                                                                  (Kierownik  jednostki) 


