
ZARZĄDZENIE NR 152/2021 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2021.217 ze zm.), 
w związku z uchwałą nr VII/69/2019 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek 
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Kłodzki, zarządzam: 

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację według stanu na dzień 31.12.2021 r. aktywów i pasywów jednostek 
obsługiwanych przy zastosowaniu metod: 

1. metodą uzyskania potwierdzenia salda należy zinwentaryzować: 

- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, 

- należności ( za wyjatkiem tytułów publiczno-prawnych, spornych i watpliwych, należności od pracowników, 
nalezności i zoboiwiązań wobec osób nieprowadzących księgi rachunkowe), 

2. metodą weryfikacji stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 
źródłowymi: 

- należności i zobowiązania publiczno-prawnych, spornych i watpliwych, należności od pracowników, 
nalezności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących księgi rachunkowe, 

- wartości niematerialne i prawne, 

- fundusze. 

§ 2. Inwentaryzację składników wymienionych w § 1 przeprowadzą pracownicy ds księgowych 
obsługujących poszczególne jednostki obsługiwane do dnia 15 stycznia 2022 r. 

§ 3. Kierownicy jednostek obsługiwanych przedłożą do dnia 31.01.2022 r. wycenione arkusze spisu 
z natury inwentaryzowanych aktywów. 

§ 4. Rozliczenie inwentaryzacji składników majatkowych  jednostek obsługiwanych wraz z decyzją 
dotyczącą rożnic inwentaryzacyjnych i ujęciem w księgach rachunkowych  nastapi do dnia 28 lutego 2022 r. 

§ 5. Nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacji powierzam Głównemu Księgowemu referatu do spsraw 
wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych. 

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  STAROSTA 
Maciej Awiżeń 
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