
Zarzqdzenie Nr 546/18
Bu rm istaa Gm i ny i Miasta Czenrion ka-Leszczyny

z dnia 30 paidziernika 2018 r.

w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oruz aft. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U.22018 r. poz. 994 zp62n. zm.) w zwiqzku
z arl. 4, arl. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994 r. o rachunkowoSci (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 395 z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Wprowadzi6 harmonogram inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2018 rok zgodnie
z zalqcznikiem do niniejszego Zazqdzenia oraz lnstrukcji lnwentaryzacyjnej bqdqcej
zalqcznikiem do Zarzqdzenia nr 520114 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 31 pa2dziernika 2014 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Uzqdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Gmintl Miasta
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tsURMTSTRZ
GMI}iY I MIASTA

Czerwlonka- l,eszczyny

Zalqcznik do Zarzqdzenia nr 546/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny
z dnia 30 paZdziernika 2018 r.

Harmonogram inwentaryzacia w drodze spisu z natury na rok 2018

Rodzai czynno6ci Termin realizacii
Sporzqdzenie spisu z natury przezzespoty spisowe:
1. mienie nalezqce do UG|M
2. magazyny
3. sprzqt u?yczony
4. druki Scisleqo zarachowania

05.11. -16.11 .2018 r.

31.12.2018 r.

05.11 - 09.11 .2018 r.

31.12.2018 r.

Term i n przekazania a rkuszy spisowych oraz pozostalej 20.11.2018 r.
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1. mienie nale2qce do UGiM
2. magazyny
3. sprzqt u?yczony
4. druki Scisleqo zarachowania

02.01.2019 r.

12.11.2018 r.

02.01.2019 r.

S p rawd ze nie pzez Kom i sj g I nwe nta ry zacyjnq po p rawn o5c i

zloilonej do kumentacj i i nwenta ryzacyj nej
1. mienie nale2qce do UG|M
2. magazyny
3. sprzqt uZyczony
4. druki Scisleoo zarachowania

23.11.2018 r.

03.01 .2019 r.

13.11.2018 r.

03.01 .2019 r.

Term i n przekazania arkuszy spisowych Gl6wnem u Ksiqgowem u 26.11.2018 r.

olaz t\favzellilnuilt vvyuzlaruw Lr\, I z-n\., ugtE]It Jr.Jz,llvzeJila

1. mienie nale2qce do UGiM
2. magazyny
3. sprzqt u2yczony
4. druki Scisleqo zarachowania

04.01 .2019 r.

14.11.2018 r.

04.01 .2019 r.

Te rm i n przekazania usta lo nych r6zn ic i nwe nta ryzacyj nych
P rzewod n iczqcem u Ko m i sj i I nwe nta ryzacyjnq wr az z kop ia m i

arkuszy spisu z natury
1. mienie nale2qce do UGiM
2. magazyny
3. sprzqt uZyczony
4. druki Scislego zarachowania

11.12.2018 r.

07.01 .20'19 r.

19.11 .2018 r.

07.01 .2019 r.

Termin powiadomienia os6b materialnie odpowiedzialnych
pzez P rzewod n iczqcego Ko m isj i I nwentaryzacyj nej o
powstalych r6znicach inwentaryzacyjnych
1. mienie nale2qce do UG|M
2. magazyny
3. sprzgt uZyczony
4. druki Scisleqo zarachowania

14.12.2018 r.

08.01.2019 r.

20.11.2O18 r.

08.01 .2019 r.



Termi n zloilenia wyja6n iefi pzez oso by materia ln ie
odpowiedzialne
1. mienie nalezqce do UG|M
2. magazyny
3. sprzgt u2yczony
4. druki Scisleoo zarachowania

18.12.2018 r.

09.01 .2019 r.

22.11.2018 r.

09.01 .2019 r.

Te rm i n rozpatrzenia zlo2onych wyja5n iefi dotyczqcych r62nic
i nwe nta ryza cyj n ych przez Ko m i sj g I nwe nta ryzacyj nq
1. mienie nale2qce do UGiM

2. magazyny
3. sprzqt u2yczony
4. druki Scisleqo zarachowania

28.12.2018 r.

11.01.2019 r.

27.11.2018 r.

11.01 .2019 r.

Term in zaopin iowan ia p rotokolu z inwentaryzacji zawierajqcego
propozycje roz! iczen ia r62nic i nwentaryzacyjnych przez
Gl6wneqo Ksiegoweqo i Radce Prawneoo

14.01.2019 r.

Te rm i n zatwie rdze nia pzez Kie rown i ka Jed nostki wn iosk6w
Ko m isj i I nwentaryzacyjn$ (p rotokolu na zakofi cze n ie
inwentarvzacii)

15.01 .2019 r.

lnne uwaoi

Burmi;
Gmirk iMiasta
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