
Zarzqdzenie Nr 598/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny

zdnia2S pa2dziernika 2019 roku

w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacj i

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkr 3 oraz arr.33 ust. 3 ustawy z dnia g marca
1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. u. z 2019 r. poz. 506) w zwiqzku z ari. 4,a{ 26 iart.27 ustawy zdniazg wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (t. j. Dz. U.
22019r. poz.351),

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadzi6 inwentaryzacjg w Urzqdzie Gminy i Miasta czenrionka - Leszczyny
zgodnie z zalqcznikiem do niniejszego zazqdzenia oraz lnstrukcji lnwentaryzaryinej
bqdqcej zalqcznikiem do zarzqdzenia nr 520114 Burmistrza Gminy i Miasta
czenrvionka-Leszczyny z dnia 31 pa2dziernika 2014 roku w sprawie instrukcji
inwentaryzacyjnej w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny otaz
zalqcznikiem do zazqdzenia Nr 343/10 Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-
Leszczyny z dnia 26 paldziernika 2010 roku w sprawie wprowadzenia lnstrukcji
gospodarki pozostalym maiqtkiem trwalym uiqtym w pozabilansowej ewidencji
ilosciowej i zasad odpowiedzialno6ci za powierzone minie w urzgdzie, jednostkach
ochotniczych strazy Po2arnych oraz w siedzibach jednostek pomocnic2ych Gminy
i Miasta Czenrvionka - Leszczyny.

s2

wykonanie powierza siq pracownikom Urzqdu Gminy i Miasta czenrvionka-Leszczyny.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzedzenia nr S9g/19
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 28 pa2dziernika 2019 roku

Zasady ptzeprowadzenia inwentaryzacji

'1 . Przeprowadzi6 inwentaryzacie w uzgdzie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny.
2. Rodzl inwentaryzacji: okresowa

3. Ka2dy inwentaryzowany. skadnik maiqtku (srodki trware, wyposa2enie podregaiqce
ewidencji ilosciowo-wartosciowej, wyposa2enie podlegaiqce ewidencji' ilosiowej,
materialy i towary w magazynie, sprzgt uzyczony,'itp.y naiezy spisa6 na oddziernyc'h
arkuszach spisu z natury.

4. Termin rozpoczgcia 4 listopada 2019 roku zakohczenia 1s stycznia 2o2o roku.
5. Arkusze spisowe sq drukami scislego zarachowania, kt6re nalezy wypelni6 w dw6ch

egzemplarzach (oryginal i kopia), wy.lqtek stanowi inwentaryzacja'zdawczo-odbiorcza,
!t6rq wypelnia sig w tzech egzemplarzach. Arkusze zostanq *vo"n" 2espolom
spisowym za pokwitowaniem przez przewodniczqcego Komisji rnwentarviacvinej,

6. Skladniki maiqtku niepelnowartosciowe nale2y spisa6 na oddzielnych arkuszach.
7. Zobowiqzuie siq Przewodnicaqcego Komisji lnwent aryzacyjnel i Gl6wnego Ksiqgowegodo przeprowadzenia szkorenia i szczeg6rowego iniiruftazu c.blk6*-komiiii

lnwentaryzacyjnej, Zespor6w spisowych, os6b materiarnie odpowied ziarnych ora2pracownik6w ksiqgowosci.o sposobie pzeprowadzenia czynnosci inwentaryiacyjnych
zgodnie z instrukcjq inwentaryzacyjnq.

8. osoby materialnie odpowiedzialne zobowiqzuje sig do odpowiedniego uporzqdkowania
mienia i ewidencji:

- oznaczenia wywieszkami,

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

9. Zawiesza siq nieobecnosci wszystkich pracownik6w materialnie odpowiedzialnych,
czlonk6w Komisji rnwentaryzacyjnq i Zespol6w spisowych w orresie, * xtorym
przypadalq czynnosci inwentaryzacyjne przewidziane iiarmonogramem spis6w.

10.Po zakoiczeniu czynnosci inwentaryzacyjnych przewodniczqcy Komisji
lnwentaryzacyj nej zlo2y niezwlocznie sprawozdanie - protok6l xorlcowli-i przebiegu
inwentaryzacji.

11.Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwy2ki i niedobory zatwierdzone
przez kierownika jednostki) powinny by6 uiqte w ksiqgach rachunkowych tego roku
obrotowego, na kt6ry przypadal termin inwent-aryzacji. 
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12.Nadz6r nad prawidlowosciq, rzetelnosciq, kompletnosciq i terminowosciq spis6w
inwentaryzacyjnych (zgodnie z harmonogiamem; powieza siq przewodniczEcemu
i czlonkom Komisji lnwe nt aryzacyjnej oraz 

-Gl6wnemu 
Ksiqgowemu.
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