
Zarządzenie Nr 767/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta
Kalisza.

Na podstawie art. 10, art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217 z pózn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

W załączniku do zarządzeniu nr 185/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w
sprawie  wprowadzenia  Instrukcji  inwentaryzacyjnej  w Urzędzie  Miasta  Kalisza  wprowadza  się
następujące zmiany:

1) punkt 1.2.2.1 otrzymuje brzmienie:
„1.2.2.1 gotówki w kasie,  czeków, weksli,   druków ścisłego zarachowania,  depozytów i innych
wartości”

2) punkt 1.2.3.1 otrzymuje brzmienie:
„1.2.3.1 środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, pożyczki, obligacje i kredyty”

3) Załącznik nr 13 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Kalisza.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Prezydent Miasta Kalisza
     /…/

   Krystian Kinastowski 



Załącznik do zarządzenia   zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji   
inwentaryzacyjnej w Urzędzie   Miasta Kalisza.  

Załącznik Nr 13
do Instrukcji Inwentaryzacyjnej

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI

aktywów i pasywów drogą porównania danych ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z 
posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień …….….....r.

Działający na podstawie zarządzenia nr ………... Prezydenta Miasta Kalisza z dnia ….....…....…..
w sprawie ……………………………………………….……………………………………….……

Zespół spisowy w składzie:
1. Przewodniczący zespołu ………………………………..
2. Członek zespołu ………………………………..

Przeprowadził w dniu ...........……..... w obecności:
...........................………….............… - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
..............................…………..........… - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
...............................………….........… - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

inwentaryzację ...............……............................................... według stanu na dzień ……...…...…...
metodą  weryfikacji  i  porównania  danych  ksiąg  rachunkowych  z  odpowiednimi  dokumentami
stwierdził co następuje:

Lp. Symbol
konta

Nazwa
konta

Stan konta na dzień …………….…. Różnice
Wg ewidencji

księgowej
Po weryfikacji

Wn Ma Wn Ma Wn Ma



Różnice inwentaryzacyjne zweryfikowano na podstawie:
..............................................................................…………………………………………………...
..............................................................................…………………………………………………...
..............................................................................…………………………………………………...
..............................................................................…………………………………………………...

Stwierdzamy zgodność / niezgodność* wszystkich /niektórych sald* oraz ich realność.

Inne uwagi osób uczestniczących przy czynnościach inwentaryzacyjnych:
..............................................................................…………………………………………………...
..............................................................................…………………………………………………...
..............................................................................…………………………………………………...
..............................................................................……………………………………………………

Podpisy Zespołu spisowego:
1.Przewodniczący zespołu ............................................ ………………………………
2.Członek zespołu ............................................ …..…………………………..

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej:
............................................ ………………………………
............................................ ………………………………
............................................ ………………………………

Potwierdzenie odbioru protokołu.

Kalisz, dnia......................................... .............................................................
(Podpis osoby przyjmującej protokół)

UWAGA
Wypełnić w 2 egz.:
1) dla osoby prowadzącej ewidencję,
1) dla komórki księgowości
* niewłaściwe skreślić

                                                                                                           Prezydent Miasta Kalisza
    /…/

    Krystian Kinastowski


