
Zarzqdzenie nr .. 9.?7... t t t
Burmistrza Gminy i Miasta Czeruyionka-Leszczyny

z dnia 31 pa2dziernika 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzaqi w drodze uzgodnienia sald
naleino6ci oraz weryfikacji sald kont ksiggowych

Na podsiawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oez aft.33 ust. 3 ustawy z dnia g marca
1990- 1 o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1g7S) w zwiqzku z afi. 4,
aft- 2Q i art. 27 ustawy z dnia 29 wrzeSnia .1g94 r. o rachunkowo6ci (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 1047 zpo2n. zm.),

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Przeprowadzld inwentaryzaciq w drodze uzgodnienia sald nale2nosci
oraz weryfikaciq sald kont ksiqgowych na zasadach okre6lonych w zalqczniku
do niniejszego zarzqdzenia oraz lnstrukcji lnwentaryzacyjnej bqd-qcej zalqcznikiem
do zarzqdzenia nr 520114 Burmistrza Gminy i Miasta czenvionia-ieszczyny z dnia
31 pa2dziernika 2014 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w urzgdzle Gminy
i Miasta Czerwion ka-Le szczyny.

s2

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Zatqcznik do ZarzeOzenia Nr 9.ltltZ
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszcryny
z dnia 31 pazdzlernika 2O1l t.

Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze uzgodnienia
sald nale2no6ci oraz weryfikacji sald kont ksegowych

sl
w_zwiqzku z obowiEzkiem rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji maiqtkoweji finansowej oraz wyniku finansowego Gminy i Miasta czerwionia-Lei)czyny
zazEdzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktyw6w i pasyw6w w drodze
weryfikacji zapis6w w ewidencji kslqgowej z dokumentacj 4 2rOa+owq.-

WgrVffkacte, o kt6rel mowa w niniejszym paragrafie pzeprowadzq pracownicy
Wydzialu Finansowo-Bud2etowego.

I Weryfikacjq sald kont ksiqgowych organu przeprowadzi komisja w skladzie:

1 . Dara Gra?yna

2.farajko Barbara

3. Pawelec Magdalena

ll Weryfikacjg sald kont ksiqgowych urzgdu przeprowadzi komisja w skladzie:

'1. Wolny Mirela

2. Zawalska Bo2ena

3. Kocyba lwona

lnwentaryzacjg nale2y przeprowadziC wedlug stanu na 31 grudnia 2017 r.w terminie
od 29 grudnia 2017 r. do 30 marca 2018 r.

ostateczne rozliczenie wynik6w inwentaryzacji w ksiqgach rachunkowych 2017 r.
powinno nastqpi6 do 30 marca 2018 r.

s2

lnwentaryzaciq w drodze uzgodnienia sald z kontrahentami nale2y przeprowadzid
wedtug stanu na 30 listopada 2017 r. w terminie od 30 llstopada 2017 r.
do 12 stycznia 2018 r.

s3
lnwentaryzacjg Srodk6w pienigznych na rachunkach bankowych nale2y
przeprowadzie na dzieri 31 grudnia 2017 r.



s4
za przeprowadzenie inwentaryzacji w spos6b wlasciwy i zgodny z przepisami
odpowiadaiq pracownicy wydzialu Finansowo-Budzetowego prowadzqcy'ewidenclg
poszczeg6lnych aktyw6w i pasyw6w zgodnie z zakresami czynnoSci.
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