
BURMISTRZ
GMIN\'r \'tlASTA

Czerw ronra. I-eszczYnY

Zarzqdzenie Nr 514122
Bu rm istrza Gminy i Miasta Czeruvion ka-Leszczyny

z dnia 24 paidziernika 2022 roku

w sprawie zasad przeprowadzen ia inwentaryzacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz arl. 33 ust. 3 ustawy z dnia g marca
1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z p62n. zm.)
w zwiqzku z arl. 4, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 wzeSnia 1994 roku
o rachunkowoSci (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217),

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Przeprowadzi6 inwentaryzacjg w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zgodnie z zalqczntkiem do niniejszego Zazqdzenia oraz lnstrukcji lnwentaryzacyjnej
bqdqcej zalqcznikiem do Zarzqdzenia nr 520114 Burmistrza Gminy i Miasta
Czenarionka-Leszczyny z dnia 31 pa2dziernika 2014 roku w sprawie instrukcji
inwentaryzacyjnej w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otaz
zalqcznikiem do Zaz4dzenia Nr 343/10 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 26 pazdziernika 2010 roku w sprawie wprowadzenia lnstrukcji
gospodarki pozostalym majqtkiem tnrvalym ujetym w pozabilansowej ewidencji
iloSciowej i zasad odpowiedzialnoSci za powierzone minie w Urzqdzie, jednostkach
Ochotniczych Stra2y Po2arnych oraz w siedzibach jednostek pomocniczych Gminy
i Miasta Czerwionka - Leszczyny (z p62niejszymi zmianami).

s2

\A&konanie powierza siq pracownikom Urzqdu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

nrstlz
i Miasta

a-Leszczyny

niszewskl

?*-='y t''l



EUR.MiSTR.Z
[iM IN.\, i VTIASTA

i zer,Jjr onri,. -i,eszczyny
Zal4cznik d,o Zarzqdzenia N 61 4122
Burmistrza Gminy i Miasta

f 'o?T'r1lf;r',f.i3l'Lllr.-*

Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji

1. Przeprowadzi6 inwentaryzacjg w Urzgdzie Gminy i Miasta czenrvionka-Leszczyny.

2. Rodzaj inwentaryzacji: okresowa

3. Ka2dy inwentaryzowany skladnik maiqtku (Srodki tmale, wyposa2enie podlegaiqce
ewidencji ilosciowo-wartosciowej, wyposa2enie podlegaiqce ewidencji ilosciowej,
materialy itowary w magazynie, sprzgt u 2yczony, itp.) nale2y spisac na oddzielnych
arkuszach spisu z natury.

4. Termin rozpoczqcia 2 listopada 2022 roku zakor\czenia 13 stycznia 2023 roku.

5. Arkusze spisowe sq drukami Scislego zarachowania, kt6re nale2y wypelnid
w dw6ch egzemplarzach (oryginal i kopia), wyjqtek stanowi inwentaryzacja
zdawczo-odbiorcza, kt6rq wypelnia siq w trzech egzemplarzach. Arkusze zostanq
wydane Zespotom Spisowym za pokwitowaniem przez przewodniczqcego Komisji
lnwentaryzacyjnej,

6. skladniki maiqtku niepelnowartosciowe nale2y spisa6 na oddzielnych arkuszach.

7. Zobowiqzge siq Przewodniczqcego Komisji lnwentaryzacyjnej i Gl6wnego
Ksiqgowego do przeprowadzenia szkolenia i szczeg6lowego instruktazu czlonk6w
Komisji lnwentaryzacyjnej, Zespol6w Spisowych, os6b materialnie
odpowiedzialnych oraz pracownik6w ksiggowo6ci o sposobie pzeprowadzenia
czynnoSci inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcjq Inwentaryzacyjnq.

8. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiqzuje siQ do odpowiedniego
uporzqdkowania mienia i ewidencji:

- oznaczenia wywieszkam i,

- uporzqdkowania ewidencji i uzgodnlenia jej z danymi wykazanymi w ewidencji
ksiggowej, ewldencji ilo6ciowej oraz pozabilansowej.

9. Zawiesza siq nieobecno5ci wszystkich pracownik6w materialnie odpowiedzialnych,
czlonk6w Komisji lnwent aryzacyjnej i Zespol6w Spisowych w okresie, w kt6rym
przypadaj4 czynnoSci inwentaryzacyjne pzewidziane harmonogramem spis6w.

10.Po zakoiczeniu czynnoSci inwentaryzacyjnych przewodniczqcy Komisji
lnwentaryzacyjnej zlo2y niezwlocznie sprawozdanie - protokol koficowy
z przebiegu inwentaryzacji.

1 1 . \Afiniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwy2ki i niedobory
zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny by6 ujgte w ksiqgach
rachunkowych tego roku obrotowego, na kt6ry przypadal termin inwentaryzacji.

12. Nadz6r nad prawidlowosciq, rzetelno6rciq, kompletnosciq i terminowosciq spisow
inwentaryzacyjnych (zgodn ie z harmonogramem) powierza siq przewodniczqcemu
i czlonkom Komisji lnwent aryzacyjnej oraz Gl6wnemu Ksiqgowemu.
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