
BURMISTRZ
CMIN} I MIASTA

Czerwronka-LrszceYnY

Zarzqdzenie ttr !ff./ZO
Burm istrza Gminy i Miasta Czenrvion ka_Leszczyny

z dnia?ipafudziernika 2020 roku

w sprawie przeprowadzen ia weryfi kacji zadari inwestycyj nyc h

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 otaz aft. 33 ust. 3 ustawy z dnia g marca
1990 roku o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p62n. zm.)w zwiqzku z arr. 4, aft. 26 i arl. 27 ustawy z dnia 29 wzesnia i99+ roku
o rachunkowoSci (t. j. Dz. U.22019 r. poz. 351),

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeprowadzid weryfikacjg zadan inwestycyjnych na zasadach okreSlonych
w zalqczniku do niniejszego Zarzqdzenia oraz w lnstrukcji lnwentaryzacyjnej bqdqcej
zalqcznikiem do Zazqdzenia nr 520114 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 31 pa2dzienika 20'14 roku w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej
w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania
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BURMISTR.Z
GMINY I MIASTA

Czcrllor*a'kszczyny
zalqcznik do zAtzqazenia nr k53-nO
Burmistrza Gminy i Miasta
Cze rwio_n ka -Leszczy ny
z dnia ?-8 pa2dziemika 2O2O roku

Przeprowadzenie weryfi kacji zadarl inwestycyjnych

sl
l. W zwiqzku z obowiqzkiem zetelnego pzedstawienia sytuacji majqtku Gminy

i Miasta Czerwionka-Le szczy ny nale2y pzep rowadziC weryfi kacje prowadzonych
zadai inwestycy.inych stanowiqcych mienie Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

2. Weryfikacjq, o kt6rej mowa w ust.1 przeprowadzq V[dziaty nadzorujqce realizacjq
poszczeg6lnych zadah inwestycyjnych.
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Osoby dokonujqce weryfikacji sq zobowiqzane do rzetelnego i prawidlowego
jej pzeprowadzenia.
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l. Weryfikacjg nale2y pzeprowadzii wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2020 roku
pzekazujqc jednoczeSnie wyniki weryfikacji do \Afdziatu Finansowo-BudZetowego
w terminie do 8 stycznia 2021 toku.

2. Zestawienie powinno zawierab nazwg, numer prowadzonego zadania
inwestycyjnego oraz kwotq poniesionych wydatk6w - od poczEtku realizacji zadania
do dnia 31 grudnia danego roku.
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