
in'- r'1. :?! r' q I 
'{ l,I

'' /L; -i .).,1 ,., ,| ,"i

Zarzqdzenie nr ..9.?9.. t tt
Bu rmistrza Gm iny i Miasta Czenrvion ka_Leszczyny

z dnia 31 pa2dziernika 2O1l r.

w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz aft.33 ust. 3 ustawy z dnia g marca1?90^l g samorzqdzie gminnym 6. ;. oz. tJ. z 2o'r7 r. poz. 1B7s) i zwiqziu-z art. +,,1^?9 i art. 27 ustawy z dnia 29-wrzeSnia 1994 r. o rachun(owoSci '1i. j.-Oz. U.22016 r. poz. 1047 z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeprowadz.i6 inwentaryzaciq w Urzgdzie Gminy i Miasta czerwionka - Leszczynyzgodnie z zar4cznikiem do niniejszego Zarzqdzeiia oraz rnstrukcji inwenta-ryzacy;ne;
bgdqcej zatqcznikiem do Zazqdienia ni szohd Burmistrza cr-iny i-Iuri."t"czenivionka-Leszczyny z dlia 

-31 
pa2dziernika 2014 ,. * .pr"*i6 instrukcjiinwentaryzacyjnej w Urzqdzie Gminy i Miasta Czenr,lonka_Leszii.yiy or^,zalqcznikiem do zazqdzenia Nr 343/ib Burmistrza Gminy i Miasta czLrwionka_Leszczyny z dnia 26 pa2dzier.nika 

.201.0 r. w sprawie wprowadzenia rnstrukcjigospodarki pozostarym maiqtkiem. trwalym uiqtym w pozabiransowej e*ioencji
ilosciowej i zasad odpowiedziarnosci za powierzonl mienie w uzqozie, lLonostkachochotnic-zych strazy pozarnych oraz w siedzibach jednostek poi"o"n-itl.y.n 6riny
i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

s2
wykonanie powierza siq pracownikom Urzqdu Gminy i Miasta czen^rionka-
Leszczyny.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMIN! iMIASTA

Czerwronka-l-eszczyny Zalqcznik do Zarz1dzenia W ktrh.ltl
Burmistrza Gminy I Miasta
Czenrionka-Leszcryny
z dnia 31 paadziemika ZOll r.

Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji

1. Przeprowadzie inwentaryzacjg w Urzgdzie Gminy i Miasta czenrvionka-Leszczyny.
2. Rodzal inwentaryzacji : okresowa

3' Ka2dy 
. 
inwentaryzowany 

. 
skladnik maiqtku (srodki trware, wyposazeniepodlegaiqce ewidencji 

.iloSciowo_wartoSiiowe.l, wyposa2enie poOtegalqce
ewidencji itoSciowej, materialy itowary w magazynie, sprlgt uzyczonylitpjirf"zy
spisac na oddzielnych arkuszach spisu z natrlry. 

'

4. Termin rozpoczgcia 06.11l.20,17 r. zakoficzenia 15.01 .201g r.

5. Arkusze. spisowe sq drukami scisrego zarachowania, kt6re nare2y wyperni6w dw6ch egzemplarzach (oryginal i kopia), wyjqtek stanowi ln*int"d.""i"
zdawczo-odbiorcza, kr6rq wypernia sig w tzeih egiemprarzach. Arkusze .oit"nq
yydqng. Zespolom Spisowym za pokwitowani6m, przez przewodniczqcego
Kom isji I nwent aryzacyjnej,

6. skladniki maiqtku niepernowartoSciowe nare2y spisa6 na oddziernych arkuszach.
7. zobowiqzqe sig Przewodniczqcego Komisji rnwentaryzacyjnej i Gr6wnego

5.igg9yus9 do przeprowadzenia szkorenia i siczeg6rowego iniirultazu czronk6wKomisji lnwentaryzacyjnej, Zespol6w spisowych, os6b materiatnie
odpowiedzialnych oraz pracownrk6w ksiqgowoici o lposobie przeprowalzenia
czynnoSci inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcjq inwentaryzacyjnq.'

B osoby materiarnie odpowiedziarne zobowiqzuje sig do odpowiedniego
uporzqdkowania mienia i ewidencji:

- oznaczenia wywieszkami,

- uporzqdkowania ewidencji i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji
ksiqgowej, ewidencji iloSciowej oraz pozabilansowel.

9. Zawiesza sie nieobecno6ci wszystkich pracownik6w materialnie
odpowiedzialnych, czronk6w Komisji rnwen taryzacyjnej i Zespor6w spi."*v.tw okresie, w kt6rym przypadalq czynnoSci inwentiryzacyjn" prr"*idri"n"
harmonogramem spis6w.

'l0.Po zakohczeniu czynnosci inwentaryzacyjnych przewodniczqcy Komisji
lnwentaryzacyjnej zro2y.. niezwrocznie 

' 
spriwozdanie - protok6T' koricowy

z przebiegu inwentaryzacji.

11 . wyniki 
. 
inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyzki i niedobory

zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny by6 uigte * f.,egr.n
rachunkowych tego roku obrotowego, na kt6ry przypaJat termin'iirwentaryzal]r.

12. Nadz6r nad prawidrowosciq, zeternosciq, kompretnosciq i terminowosciq spis6winwentaryzacyjnych (zgodnie z harmonogramlm) powierza siqPrzewodniczqcemu i czlonkom Komisji lnwentaryzacyj ie1 6raz Gl6wnemu
Ksiqgowemu.

rulTnisn-z
.iminv,.{}liasta

izerwion(6fls52g.r.t
vyiesra#{f,szewrr.i

t


