
środowiskowy Dom Samopomocy 
Gana 28, 46-320 Fraszka 

/fax 34 357 69 79 
NiP 575 15 76 213, REGON 161533303 , Zarządzenie Nr 4/2022 

( 1 , Dyrektora Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ganie 
z dnia 6 maja 2022 roku 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału 
w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Ganie 

§ 1 
Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury opału przez komisję 
inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym: 

1. Katarzyna Kolczarek — przewodniczący 
2. Alina Banatkiewicz — członek 

w terminie od 10 maja 2022 roku do 10 maja 2022 roku. 
§ 2 

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 10 maja 
2022 roku. 

§ 3

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

§ 4 

Opał należy spisać na arkuszach spisu z natury poprzez dokonanie obliczeń wg Załącznika nr 
1 

§ 5

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w dziale księgowym w 
terminie do 10 maja 2022 roku. 

§ 6 

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

odpowiedzialnych, 
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. 

§ 

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

§ 8 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. 
Otrzymują do wykonania: 

Otrzymują do wiadomości: 
1) dział księgowości 
2) a/a D Y T O R 

Środowiskowe u Samopomocy 

Grzegor ngowski 



Załącznik nr I 
do Zarządzenia Nr 4/2022 

z dnia 06.05.2022. 

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. 
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