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Zarzqdzenie tlr\$ltzo
Burm istrza G miny i Miasta Czenvionka-Leszczyny

z dnia 2..Q pafudziern ika 2020 roku

przeprowadzenia weryfikacji grunt6w stanowiqcych mienie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz anl. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p62n. zm.)
w zwiqzku z arl. 4, art. 26 i arl. 27 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku
o rachunkowoSci (t. j. Dz. U.22019 r. poz. 351),

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Pzeprowadzi6 weryfikacjq gruntow stanowiqcych mienie komunalne na zasadach
okre5lonych w zal4czniku do niniejszego Zazqdzenia otaz w lnstrukcji
lnwentaryzacyjnej bgdqcej zalqcznikiem do ZarzEdzenia nr 520114 Burmistza Gminy
i Miasta Czenarionka-Leszczyny z dnia 31 pa2dziernlka 2014 roku w sprawie instrukcji
inwentaryzacyjnej w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
(,MINY I MIASTA

( Er*rmks-Lestczyny zalecznik dozaizqor.nia n !92.no
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenvignka-Leszczyny
z dnia lh paidziernika 2020 roku

Przeprowadzenie weryfi kacji grunt6w stanowiqcych mienie komunalne

sl
1. W zwiqzku z obowiqzkiem rzetelnego przedstawienia sytuacji majatku Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszczyny nale2y Wzeptowadzie weryfikacjg gruntow
stanowiqcych mien ie Gminy i M iasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Weryfikacjg, o ktorej mowa w ust.1 przeprowadzi Vwdzial Mienia iGeodezji.

s2

Osoby dokonujqce weryfikacji sq zobowiqzane do rzetelnego
jej przeprowadzen ia.

prawidlowego

s3

1. Weryfikacjq nale2y przeprowadzii wedlug stanu na dziei 31 grudnia 2020 roku.
2. Weryfikacjq gruntow nale2y dokonac w drodze por6wnania danych ksiqg

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji warto6ci tych
skladnikow.

3. Vlniki z pzeprowadzonej weryfikacji z uwzglqdnieniem klasyfikacji Srodk6w
trwalych, nale2y pzekazai do Vlrldzialu Finansowo-Bud2etowego w terminie
do 8 stycznia 2021 roku.
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