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Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z ania !2 paZdziernika 2021 roku

w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
l990rokuosamozqdziegminnym(t. j. Dz. U.22021 r.poz. 13722p62n.2m.)wzwiqzku
z arl. 4, aft. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 wze6nia 1994 roku o rachunkowoSci (t. j. Dz. U.
22021 r. poz.217),

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Wprowadzi6 harmonogram inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2021 rok zgodnie
z zalqcznikiem do niniejszego Zazqdzenia oraz lnstrukcji lnwentaryzacyjnej bgdqcej
zalqcznikiem do Zazqdzenia nr 520114 Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
z dnia 31 pa2dziernika 2014 roku w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzqdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s2

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMIN\1 i MIASTA

Czerwronka-LeszczYnY
Tatqcznik do Tarzqdzeni^ n !.?I.nt
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwigpka-Leszczyny
z dnia .1.?paidziemika 2021 roku

Harmonogram inwentaryzacja w drodze spisu z natury na rok 2021

Rodzaj czynnoSci Termin realizae4i

Sporzqdzenie spisu znatury przez zespoty spisowe:
1. Mienie nalezqce do Urzqdu Gminy i Miasta Czenrionka-

Leszczyny
2. Magazyny
3. Sprzqt u2yczony
4. Druki Scisiego zarachowania

2.11.2021-16.11.2021

31.12.2021
1 5.1 0.2021 -1 9.1 0.2021

31.12.2021
Term i n przekazania a rkuszy spisowych oraz pozostalej
d o kumentacj i P rzewod n iczqcem u Kom isj i I nwenta ryzacyj nej :

1. Mienie nale2Ece do Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

2. Magazyny
3. Sprzqt u?yczony
4. Druki Scisleqo zarachowania

19.11.2021
3.01.2022

20.10.2021

3.01.2022
S p rawd ze nae przez Kom i sj g I nwe nta ry zacyjnq po p rawn oSc i

zlo2onel do ku me ntacj i i nwenta ryzacyj nej :

1. Mienie nalezqce do Urzgdu Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny

2. Magazyny
3. Sprzqt u2yczony
4. Druki Scislego zarachowania

22.11.2021
4.01.2022

21.10.2021
4.01.2022

Termin pzekazania arkuszy spisowych Gl6wnemu Ksiqgowemu
o raz N aczel n i ko m \Afudziatu O rg a n izacyj nego t Zarzqdzania
Kryzysowego i Ochrony Srodowiska celem rozliczenia:
1. Mienie nale2qce do Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny
2. Magazyny
3. Sprzqt u?yczony
4. Druki Scislego zarachowania

25.11.2021
5.01.2022

22.10.2021

5.01.2022
Te rm i n przekazania usta lo nych r62n ic i nwenta ryzacyj nych
P rzewod niczqcem u Kom isj i I nwentaryzacyjnej wraz z kopiam i

arkuszy spisu z natury:
1. Mienie nalezqce do Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny
2. Magazyny
3. Sprzqt u?yczony
4. Druki Scistego zarachowania

8.12.2021
7.01.2022

25.10.2021

7.01.2022
Termi n powiadomien ia os6b materialnie odpowiedzial nych
przez P rzewod n iczqceg o Ko m i sj i I nwenta ryzacyj nej
o powstatych ro2nicach inwentaryzacyjnych
1. Mienie nale2qce do Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny
2. Magazyny
3. Sprzqt u?yczony
4. Druki Scislego zarachowania

10.12.2021
10.01 .2022
26.10.2021

10.01 .2022



Term i n zlo2enia wyja6n ieri przez oso by materia I n ie
odpowiedzialne:
1. Mienie nale2qce do Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny
2. Magazyny
3. Sprzqt ulyczony
4. Druki Scistego zarachowania

15.12.2021
11.01.2022
27.10.2021
11.01.2022

Term i n rozpatrzenia zlohonych wyjaS n iei dotyczqcych r 62nic
i nwenta ryzacyj nych przez Kom isjq I nwenta ryzacyj n q :

1. Mienie nale2qce do Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

2. Magazyny
3. Sprzgt u?yczony
4. Druki Scistego zarachowania

17.12.2021
12.01.2022

28.10.2021
12.01.2022

Term i n zao pi n iowa n ia p rotokolu z i nwenta ryza $i zawieralqcego
propozycje rozliczenia r62nic i nwe nta ryzacyj nych przez
Gl6wnego Ksieqowego i Radce Prawneqo

13.01 .2022

Te rm i n zatwierdze nia przez Kie rown i ka Jed nostki wn iosk6w
Komisji lnwentaryzacyjnej (protokolu na zakoficzenie
inwentaryzacji)

14.01.2022
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