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zanqdzenie nr !532't
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdniah paidziernika 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda naleino6ci
oraz weryfikacji sald kont ksiqgowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 otaz aft. 33 ust. 3 ustawy z dnia B marca

1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U.22021 r. poz. 13722p62n. zm.)w zwiqzku
zarl.4,aft.26i art.27 ustawy zdnia29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkowo6ci (t. j. Dz. U.
22021 r. poz.217),

zarzqdzam, co nastgpuje

:

s1
Przeprowadzi6 inwentaryzacjq w drodze potwierdzenia salda nale2noSci oraz weryfikacjg
sald kont ksiqgowych na zasadach okreSlonych w zalqczniku do niniejszego Zarzqdzenia
oraz lnstrukcji lnwentaryzacyjnej bgdqcej zalqcznikiem do Zarzqdzenia nr 5201i4
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia
pa2dzie,nika 2014 roku
w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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s2
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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2021 roku

Przeprowadzenie inwe ntaryzacj i w d rodze potwierdzenia
salda naleinoSci oraz weryfikacji sald kont ksiggowych

sl
W zwiqzku z obowiqzkiem zetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majqtkowej
i finansowej oraz wyniku finansowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zarzqdzam pzeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktyw6w i pasyw6w w drodze
weryfikacji zapis6w w ewidencji ksiggowej z dokumentacjq 2r6dlowq.

Weryfikacjq, o kt6re,1 mowa w niniejszym paragrafie przeprowadzq pracownicy
\Atldzialu Finansowo-Bud2etowego.

I

Weryfikacjq sald kont ksiqgowych organu pzeprowadzi komisja w skladzie:

1. Dara Gra2yna
2. Taralko Barbara

3. Pawelec Magdalena

ll

Weryfikacjq sald kont ksiqgowych urzedu przeprowadzi komisja w skladzie:

1. Wolny Mirela
2. Zawalska Bo2ena

3. Bielas Anna
lnwentaryzacjg nale2y pzeprowadzi6 wedlug stanu na
w terminie od 31 grudnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

31 grudnia 2021

toku

Ostateczne rozliczenie wynik6w inwentaryzacji w ksiggach rachunkowych 2021 roku
powinno nastqpic do 31 marca 2022 roku.

s2
lnwentaryzacjg w drodze uzgodnienia sald z kontrahentami nalezy pzeprowadzi6
wedlug stanu na 30 listopada 2021 roku w terminie od 30 listopada 2021 roku
do 7 stycznia 2022 roku.
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s3

lnwentaryzacjg Srodk6w pienig2nych na rachunkach bankowych nale2y pzeprowadzi6
na dziefi 31 grudnia 2021 roku.

s4
przeprowadzenie inwentaryzacji w spos6b wla6ciwy i zgodny z przepisami
odpowiadajq pracownicy \Afdzialu Finansowo-Bud2etowego prowadzqcy ewidencjq
poszczeg6lnych aktyw6w i pasyw6w zgodnie z zakresami czynno6ci.
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