
BURMISTRZ
GMIN} I MIASTA

Czerwronla-LeszczYnY

zarz4dzenle Nr\9920
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czenrion ka-Leszczyny

z dnia?9 pafudzierni ka 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia weryfikacji warto6ci niematerialnych i prawnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz aft. 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 arl. 4, aft. 26 i atl. 27 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku
o rachunkowoSci (t. j. Dz. U.22019 r. poz. 351),

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeprowadzic weryfikacjq warto5ci niematerialnych i prawnych na zasadach
okreSlonych w zaQczniku do niniejszego Zarzqdzenia oraz w lnstrukcji
lnwentaryzacyjnej bgdqcej zalqcznikiem do Zazqdzenia nr 520114 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 pa2dziernika 2014 roku w sprawie instrukcji
inwentaryzacyjnej w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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1. W zwiqzku z obowiqzkiem rzetelnego pzedstawienia sytuacji majqtku Gminy
i Miasta Czenarionka-Leszczyny nale2y przeprowadzi6 weryfikacjg wartosci
niematerialnych i prawnych stanowiqcych mienie Gminy i Miasta Czenrionka-
Leszczyny.

2. Weryfikacjq, o kt6re1 mowa w ust.1 pzeprowadzi Wydzial Organizacyjny oraz
Vfdzialy, kt6re dysponujq innymi warto6ciami niematerialnymi i prawnymi niZ
programy komputerowe.

zrlqc.znik do Tarz.qazenia nr !..6.9-no
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwignka-Leszczyny
z dnia 4!a paadziemika 2020 roku

Przeprowadzen ie weryfi kacj i warto5ci n iemateria I nych i prawnych
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Osoby dokonujqce weryfikacji
jej pzeprowadzenia.

sq zobowiqzane do rzetelnego i prawidlowego
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1. Weryfikacjg nale2y pzeprowadzi6 wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2020 roku
pzekazgqc jednoczeSnie wyniki weryfikac.li do \Afdzialu Finansowo-
Bud2etowego w terminie do 8 stycznia 2021 roku.

2. Zestawienie powinno zawierae nazwg, numer inwentazowy oraz wydzial, kt6ry
u2ytkuje (dysponuje) danq wartoSciq niematerialnq i prawnq.
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