Zarządzenie Nr 17212015
Wójta Gminy Że|azków
z dniz 30.11.2015r
w sprawie przeprowadzeniainwentaryzacji składników majątkowych
$1
|994r.ze zmianami(Dz.U. z20l3r,
Na podstawieustawyo rachunkowości
z dniaZ9 września
poz.330ze zmianami)art.26zarządzarnprzeprowadzenie
inwentaryzacjiskładnikówmajątkowych:
1. W drodzespisu znatury:
a) rzeczowychskładnikówmajątkuobrotowego
b) środkówpienięznychw kasie
2.W drodzepotwierdzeniasald:
a) środkówpieniężnychzgromadzonychna rachuŃach bankowych,w tym lokat
kredytów i poiyczek
b) zaciągniętychi niespłaconych
c) sald należności,
w tym udzielonychpoŻyczek,umów cywilnoprawnych(dzierŻawy,
uzytkowaniawieczystego)
3. W drodzeweryfikacji tj. porównaniadanych,wynikającychzksiągrachunkowych,z
dokumentamizródłowymi:
a) środkitrwałe
b) grunty
c) drogi
d) rozrachunkiz pracownikami
e) rozrachunkipublicznoprawne
f) wańościniematerialnei prawne
g) należności
spornei wątpliwe
h) zobowią7aniajednostki
i) naleźności
i zobowiryaniawobecosób nie prowadzącychksiągrachunkowych
j) Środki trwałew budowie
k) przychodyi koszty przyszłychokresów
l) kapitałyi ZFŚS
ł)inne nie wymienionepowyżejskładnikiaktywów i pasywów

$2
- 15.0I.2016r.
1.Terminzakoirczenia
inwentaryzacji

$3
l. Do przeprowadzeniaspisuz naturyw/w składnikówmajątkowych.vqiznaczamzespół
spisowyw
następuj
ącym składzieosobowym:
a) Przewodnicząca_ Anna WoŹniak
b) Członek_ Marek Ginalski
c) Członek- Dawid Zabiński
2. Inwentaryzację,
o której mowa w $ 1 pkt.Zi3 przeprowadza..
a) inspektords. budżetu_ Ewelina Michalska
b) inspektords. księgowości
podatkowej_ RenataŚciesiek
c) inspektords. rachubyi rozrachunków- JoannaStasiak
d) podinspektords. dochodówbudżętu_ Marta Kucińska
e) inspektords.podatkówod środkówtransportowychi działalnoŚci
gospodarczej_ Ewa Jurczyńska
- JustynaPilarczyk
f) inspektords. infrastrukturywiejskieji środowiska
g) kierownik referatuplanowaniaprzestrzennego,
komunikacji,inwestycjii funduszy
pomocowych- Dawid Żabiiski
h) informatyk_ BogumiłaKot
i) kierownik referatuochronyśrodowiska,
gospodarkigruntamii lokalami,oświaty,
kultury,
sportui zdrowia-Anna Sar

$4
1. InwentaryzacjęnaleŻy przeprowadzić wg stanu na dziefr3|.I2.20|5r. zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załączniknr 1 do niniejszego zarządzenia.

$s
1. osoby powołane
na człoŃów zespołuspisowegoponosząpełnąodpowiędzia|nośc
za
właściwe
oraz zgodnez obowiązującymi
przepisamiprzeprowadzenie
spisu znatury.

$6
l. Integralnączęść
niniejszego zarządzentastanowiinstrukcjainwentaryzacyjna.
2. Za sprawny,terminowy i prawidłowyprzebiegczynnościinwentaryzacyjnychodpowiedzialna
j est przewodniczącakomisji inwentaryzacyjnej.
inwentaryzacyjnych
3. Nadzór nad prawidłowością
kompletnościąi
terminowościąspisów
powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarz$zenie wchodziw Ęcie z dniempodpisania.

Załączniknr I
do ZarządzeniaWójta Gminy Że|azków
nr 1721201.5
z dnia30.1l.20I5r
w sprawieprzeprowadzenia
inwentaryzacjiza rok 2015

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI

L.P.

I

2.

PRZEDMIOT

OBIEKT

INWENTARYZACJI

INWENTARYZACJI

Srodki trwałe

3.

4.

Wartości
niematerialnei
prawne

5.

Udziałyi akcje

6.

Materiały

7.

Srodki pieniężnew
kasie

8.

Srodki pieniężne
na rachunkach
bankowvch

10.
11.

rf.

Druki ścisłego
zarachowania
Nalezności
Rozrachunki
budżetu
Rozrachunki
jednostki (wobec
.
osób nie
prowadzących ksiąg
rachunkowych,z
tytułów
publicznoprawnych,
sDornei watpliwe)

PRZEPROWADZENIA
INWENTARYZACJI

METODA
INWENTARYZACJT

od31..If.201.5r
do 15.01,.2016r

Weryfikacjasald

od31..I2.2OI5r
do 15.01.2016

Weryfikacja sald

Urząd Gminy
(poszczególne
komórki
orsanizacvine)

od31.I2.2015r
do 15.01.2016r

Weryfikacja sald

Utząd Gminy
(poszczególne
komórki
orsaniacyine)

od3L.I2.201,5r
do 15.01.2016r

Protokół z
weryfikacji sald

od31..I2.2OI5r
do 15.01.2016r

Protokółz
weryfikacjisald

od31.I2.2015r
do 15.01.2016r

Spis z naturyna
arkuszachspisuz
naturv

31..Lf.201.5r

Protokół z
inwentarvzacii

od3L1f.20I5r
do 15.01.2016r

Protokół z
weryfikacji sald

Srodki trwałew
budowie(inwestycje Teren całejGminy
rozooczete\
Pozostałeśrodki
trwałe

9.

Urząd Gminy,
terencałeiGminy

TERMIN

Urząd Gminy
(poszczególne
komórki
orsanizacvine)
Urząd Gminy
(Stowarzyszenia
OSP)
Kasa Urzędu
Gminv
Urząd Gminy
(Referat
Finansowv)
Inne niż kasa
Referat Finansowv
Referat Finansowy

Referat Finansowv

31..I2.20'J.5r

Protokółz
inwentarvzacii

Pisemne
od31.12.2015r
potwierdzenia
salda
do 15.01.2016r
Protokół z
od31,.1Z20I5r
wervfikacii sald
do 15.01.201,6r

od3I.I2.f0'1.5r
do 15.01.2016r

Protokół z
weryfikacji sald

L3.
L4.
L5.

L6.

KapitĄ i Fundusz
ReferatFinansowy
Celowv
Przychody
przrszfych okresów Referatfinansowy
Koszty ptzyszĘch
ReferatFinansowy
okresów
Inne nie
wymienione
powyżejskładniki ReferatFinansowy
aktywów i
oasvwów

od31..I2.?IL5I
do 15.01.2016r
od31.I2.?I15r
do 15.01.2016r
od3L.I2.?-015r
do 15.01.2016r

Protokółz
wervfikacii sald
Protokółz
wervfikacii sald
Protokółz
wervfikacii sald

od31.122015r
do 15.0L.2016r

Protokółz
weryfikacji sald

