
zarzqdzenie ur iLQzo
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czeruvion ka-Leszczyny

z dnia2.9paldziernika 2020 roku

w s prawie zasad przeprowadzen ia i nwenta ryzacj i

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz arl. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz- 713 z p62n. zm.)

w zwiqzku z aft. 4, art. 26 i a/t. 27 ustawy z dnia 29 wze6nia 1994 roku

o rachunkowo6ci (t. j. Dz. U.22019 r. poz. 351),

zarzqdzam, co nastqPuie :

s1

Pzeprowadzi6 inwentaryzacjq w Uzgdzie Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny

zgodnie z zalqcznikiem io ninlelszeg6 Zarzqdzenia.oraz lnstrukcji lnwentaryzacyjnej

UeOi*i zalqcznikiem do Zaiqdienia nr 520114 Burmistza Gminy i Miasta

C)erwionka-Leszczyny z dnia il pa2dziernika 2014 roku w sprawie instrukcji

inwentaryzacyjnej w- Uzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oaz
,dq;iiii" " ao Zarzqazeiia Nr 34/1b Burmistza Gminy i Miasta Cze.rwionka-

E;;t;t z dnia 26 pa2dziernika 2010 roku w sprawie wprowadzenia lnstrukcji

goipoO"tii pozostalym majqtkiem tnrvalym. u.lqtym w pozabilansowej ewidencji

i"sii"r"J i zasad odpowiedzialno6ci za pbwiezone minie w Uzqdzie, jednostkach

O"notni.i'.n Stra2y Po2arnych oraz w siedzibach jednostek pomocniczych Gminy

i Miasta Cienvionkj - Leszczyny (z p62niejszymi zmianami)'

s2

Vl&konaniepowierzasiqpracownikomUrzqduGminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania'
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Zal1cznik do zatzldzenia nr
Burmistrza Gminy i Miasta
CzerwigqFa-Leszczyny
z dnia 49 @2&iemika 2020 roku

Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji

1. Pzeprowad zit inwentaryzacjq w Uzqdzie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

2. Rodzail inwentaryzacji: okresowa

3. Ka2dy inwentaryzowany skladnik majqtku (Srodki tnrrrale, wyposa2enie podlegajqce
ewidencji iloSciowo-wartoSciowej, wyposa2enie podlegajqce ewidencji ilo6ciowej,
materialy i towary w magazynie, sprzqt uzyczony, itp.) nale2y spisad na oddzielnych
arkuszach spisu z natury.

4. Termin rozpoczqcia 2 listopada 2020 roku zakohczenia 15 stycznia 2021 roku.

5. Arkusze spisowe sq drukami Scislego zarachowania, kt6re nale2y wypetni6
w dw6ch egzemplarzach (oryginal i kopia), wyjqtek stanowi inwentaryzacja
zdawczo-odbiorcza, kt6rq wypelnia sig w tzech egzemplazach. Arkusze zostanq
wydane Zespolom Spisowym za pokwitowaniem przez Przewodniczqcego Komisji
lnwentaryzacyjnej,

6. Skladniki majqtku niepelnowartoSciowe nale2y spisa6 na oddzielnych arkuszach.

7. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Komisji lnwentaryzacyjnej i Gl6wnego
Ksiggowego do pzeprowadzenia szkolenia i szczegolowego instruKa2u czlonk6w
Komisji lnwentaryzacyjnej, Zespol6w Spisowych, os6b materialnie
odpowiedzialnych oraz pracownik6w ksiqgowoSci o sposobie pzeprowadzenia
czynnoSci inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcjq inwentaryzacyjnq.

8. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiqzuje siQ do odpowiedniego
upozqdkowania mienia i ewidencji:

- oznaczenia wywieszkami,

- upozqdkowania ewidencji i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji
ksiqgowej, ewidencji iloSciowej oraz pozabilansowej.

9. Zawiesza siq nieobecnoSci wszystkich pracownik6w materialnie odpowiedzialnych,
czlonk6w Komisji lnwentaryzacyjnej i Zespol6w Spisowych w okresie, w K6rym
pzypadajqczynno6ci inwentaryzacyjne pzewidziane harmonogramem spis6w

10.Po zakoriczeniu czynnoSci inwentaryzacyjnych Pzewodniczqcy Komisji
lnwentaryzacyjnej zlo|y niezwlocznie sprawozdanie - protokol koticowy
z pzebiegu inwentaryzacji.

11. V1rlniki inwentaryzacji (rozpatzone oraz rozliczone nadwy2ki i niedobory
zatwierdzone pzez kierownika jednostki) powinny byi ujqte w ksiqgach
rachunkowych tego roku obrotowego, na kt6ry pzypadal termin inwentaryzacji.

12. Nadz6r nad prawidlowoSciq, zetelnoSciq, kompletnoSciq i terminowoSciq spis6w
inwentaryzacyjnych (zgodnie z harmonogramem) powieza siq Przewodniczqcemu
i czlonkom Komisji lnwent aryzacyjnel oraz Gl6wnemu Ksiqgowemu.
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