
Środowiskowy Dom Samopomocy 
Gana 28 

46-320 PRASZKA 
Zarządzenie Nr 15/2021 

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie 
z dnia 17 grudnia 2021 roku 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału 
i paliwa w bakach samochodów 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ganie 

Na podstawie art. 10 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2021, 
poz.2106) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych 
zasad 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. z 2020 poz.342), Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305). 

*1 
Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury opału oraz paliwa w 
bakach samochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
W tym celu powołuję komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym: 

1. Katarzyna Dudek — przewodniczący 
2. Karina Maliszewska — członek 

2 
1. Składniki majątku wymienione w § 1 tj. paliwo w bakach należy spisać według 

Załącznika nr 1. 
2. Inwentaryzację paliwa w samochodach należących do Środowiskowego Domu 

Samopomocy należy przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem 
wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury. 

3. Inwentaryzacją należy objąć opał znajdujący się w piwnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ganie. 

3

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w dziale księgowym w 
terminie do 27 grudnia 2021 roku. 

* 4

Opał należy spisać na arkuszach spisu z natury poprzez dokonanie obliczeń wg Załącznika nr 
2 

5 
Zobowiązuję komisję do: 
1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych 

— Załącznik nr 3, 
2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów 

postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem jednostki, 
inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, 

3) dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych, 
4) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji, 



5) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do działu księgowego w terminie 
pięciu dni po zakończeniu spisu. 

6 

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne 
przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym. 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. 
Otrzymują do wiadomości: 
1) dział księgowości 

DYR!i O 
Środowiskowe Li Samopomocy 

Grzegor I ngowski 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 15/2021 

z dnia 17.12.2021 

Protokół Nr 
Z przeprowadzenie kontroli stanu paliwa w baku samochodów służbowych 

użytkowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ganie 

Zespól inwentaryzacyjny działający na podstawie Zarządzenia Dyrektora Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ganie w następującym składzie osobowym: 

1 
2 
W obecności osób materialnie odpowiedzialnych: 

W dniu dokonał sprawdzenia ilości paliwa w bakach samochodów. 

Stwierdzony stan Daliwa w bakach samochodów 
Lp. Rodzaj 

pojazdu 
Numer 
rejestracyjny 

Stan 
Licznika 

Stan 
faktyczny 
paliwa na 
dzień 

Stan wynikający 
z karty pojazdu 
na dzień 

Uwagi 

Stwierdzone różnice pomiędzy stanem faktycznym, a stanem wykazanym w 
kartach pojazdu 

Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia pomieszczeń w których garażowane są 
samochody. 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, oryginał do 
działu księgowości, kopia dla Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Komisja Inwentaryzacyjna 
1 
2 

Osoba materialnie odpowiedzialne 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 15/2021 

z dnia 17.12.2021 

Obliczenie wagi poszczególnych rodzajów opału: 

Lp. rodzaj opału sześcian o 
boku 1m/waga 

Ilość M3 waga 

1 węgiel 

2 miał 

3 ekogroszek 
4 

w celu przeliczenia stanu opału na tony stosuje się wzór matematyczny na objętość 

sześcianu-1 m3 . 
V=a3 

gdzie a — bok sześcianu 

Wyniki spisu składnika zapasu opału droga pomiaru szacunkowego wpisuje się do 
arkusza spisowego na ogólnych zasadach, jednocześnie do arkusza dołącza się 

protokół obmiaru w którym podaje się dane stanowiące podstawę szacunku tj. rodzaj 
bryły, jej wymiary ciężar właściwy składnika zapasów, jego waga. Protokół podpisuje 
komisja inwentaryzacyjna. 

podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej 

1 
2 



Obliczenie wagi poszczególnych rodzajów opału: 

Lp. rodzaj opału sześcian o 
boku 1m/waga 

Ilość m3 waga 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

w celu przeliczenia stanu opału na tony stosuje się wzór matematyczny na objętość 

sześcianu-1 m3
V=a3 

gdzie a — bok sześcianu 

Wyniki spisu składnika zapasu opału droga pomiaru szacunkowego wpisuje się do 
arkusza spisowego na ogólnych zasadach, jednocześnie do arkusza dołącza się 

protokół obmiaru w którym podaje się dane stanowiące podstawę szacunku tj. rodzaj 
bryły, jej wymiary ciężar właściwy składnika zapasów, jego waga. Protokół podpisuje 
komisja inwentaryzacyjna. 

podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej 

1 .......................... ....... ........... ................  
2 



Załącznik nr3 
do Zarządzenia Nr 15/2021 

z dnia 17.12.2021 

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

OŚWIADCZENIE 

W związku z przeprowadzoną kontrolą paliwa w baku samochodu 
służbowego oświadczam co następuje: stan paliwa jest zgodny w wykazem w 
karcie pojazdu 

Jako osoba materialnie odpowiedzialna nie wnoszę zastrzeżeń do wyniku 
stanu paliwa w baku samochodu. 

Gana, dnia  

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej 

Wypełnić w 2 egzemplarzach 
Oryginał —dział księgowości 
Kopia — jednostka inwentaryzacyjna 


