
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.147.2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 4 sierpnia 2022 r. 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr WSO 0050.1.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu 

Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 559 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. 
Dz. U. z 2021r. poz. 217 ze zmianami) zarządzam co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się treść załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr WSO 0050.1.85.2016 Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji 
Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu stanowiącego Instrukcję w sprawie 
zasad przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz w ten sposób, że 
po punkcie 4.7. dodaje się punkt 4.7.a o następującej treści: "Dopuszcza się możliwość 
przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury z zastosowaniem wypełnionych arkuszy 
spisowych wydrukowanych z aplikacji Moduł Inwentaryzacyjny autorstwa REKORD SI sp. z o. 
o.. Nie jest dopuszczalne, aby w wydrukowanych arkuszach spisowych podane były stany 
ewidencyjne poszczególnych składników majątku." 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Swarzędz. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania 
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UZASADNIENIE 

W związku z rozpoczęciem użytkowania aplikacji Moduł Inwentaryzacyjny i 

możliwością przeprowadzania inwentaryzacji za jego pomocą, konieczna jest zmiana 

zapisów w Instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i 

Gminy Swarzędz. 

 Nowo użytkowany moduł umożliwia, wydrukowanie arkuszy spisowych 

zawierających nazwy poszczególnych składników majątkowych znajdujących się w danym 

polu spisowym. Moduł nie wskazuje oczywiści ich ilości. Zadaniem zespołu spisowego jest 

ustalenie ilości danych przedmiotów i wpisanie danych do arkusza spisowego.   

Zastosowanie modułu z całą pewnością przyspieszy zarówno sam proces 

fizycznego spisu jak i wyceny składników majątku.   
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