Zarządzenie Nr 8212010
WrÓjta Gminy Że|azkÓw
z dnia 27.12.2010r.
w sp rawie przep rowadzenia inwe ntary zacj i składnik w maj
ątkorvych

$1
Na podstawie ustawy o rachunkowościz dnia29 września|g94 t. 7& zmianami ( Dz.U.
z2009r. Nr 152 poz. |223 ze zmianami) art.26 zarządzamprzeprowadzenieinwentaryzacji
składnikÓw majątkowych :
1. W drodze spisu z naturyi
a/ rzeczowych składnikÓw majątku obrotowego
b/ środkÓwpienięznych w kasie
2. W drodze potwierdzenia sald:
a/ środkÓwpienięznych zgromadzonychna rachunkach bankowych, tym lokat
bl zaciryniętych i niespłaconychkredytÓw i poiyczek
c/ sald należności,
w tym udzielonych poiyczek, umÓw cywilnoprawnych (dzierŻa*,
użytkowania wieczystego)
3. W drodze weryfikacji tj. porÓwnania danych, wynikającychzksiąg rachunkowych,
z dokumentami źrÓdłowvmi :
a/ środkitrwałe
b/ grunty
c/ drogi
dl rczrachunki z pracownikami
el rozrachunki publicznoprawre
f/ wartościniematerialne i prawne
gl naleŻnościsporne i wątpliwe
W zob owiązaniai ednostki
il na|einościi zobowiązania wobec osÓb nie prowad zącychksiąg rachunkowych
j/ środkitrwałew budowie.

$2
l. Terminzakonczenia
inwentaryzacji15.0l.2otk.
'

$3
1. Do przeprowadzenia
spisuz naturyilw składnikÓw
majątkowych
wznaczam
zespoł'
spisowy w następującymskładzięosobowym:
a/ Przewodniczący _ SekretarzP. Paweł Sobczak
bl Członek _ Anna Woźniak

cl Czł'onek- Barbara Sowiriska
dl Członek _ Dawid Żabinski
/

2. Inwentaryzację' o ktÓrej mowa w $ 1 pkt.Z i 3 przeptowadza:
a/ inspektor ds. budzetu- Jolanta Dudek
b/ inspektor ds. księgowościpodatkowej - Renata Ściesiek
c/ inspektor ds. rachuby i rozrachunkow- Joanna stasiak
d/ podinspektor ds.. dochodÓw budzetu. Marta Kuciriska
e/ inspektor ds. podatkÓw od śr.transportowychi działalności
gospodarczej - Ewa Jurczyriska
f/ inspektor ds. infrastruktury wiejskiej i środowiska- MałgorzataBarariska
g/ podinspektor ds. pozyskiwania funduszy pomocowych - Dawid Żabinski
t/ informatyk - Bogumiła Kot
i/ podinspektor ds. komunikacji i inwestycji - Jacek Bartczak
j/ inspektor ds. geodeĄi, gospodarki gruntami i komunalnej
oraz komuna|izacji _ Małgorzata Strzałkowska

$4.
l.

Inwentaryzację na|eŻyprzeprowa dziĆ,wg stanu na dzien 3 l .12.2O10r.

$s.
l . osoby powołanena członkÓw zespołuspisowego ponoszą pełną
odpowi edzi alność,za właściweotaz zgo dne z ob owiązującymi
przepisami przeprowadzeniespisu z natury.

$6
1 . Integralnączęścniniejszego zarządzeniastanowi instrukcja inwentaryzacyjna.
2 . Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynnościinwent aryzacyjnych
odpowi e dzia|ny j est prz ewodni czący ko m i sji i nwe ntaryzacyjnej .

Ą

J.

NadzÓr nad prawidłowościąkompletnościąi terminowościąspisÓw
inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi Gminy.

4 . Zarządzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania

