ZARZJ\DZENIE NR 8312019
\VOJT A GMJNY SOCHOCJN
z dnia 27 wrzesnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwental")'zacji w Urz((dzie Gminy Sochocin

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. rachunkowosci (Oz. U. z 2019 r. poz .
351) oraz na postawie zalCl-cznika nr 7 lnstrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiqcej Zalqcznik du
Zarzqdzenia Nr 15 /2015 zarzqdzam , co nastypuje:

§ 1. Powolujy komisjy inwentaryzacyjn<J. w skladzie
1) Przewodnicz<J.cy - Pani Marta Synderska
2) Czlonek - Pani Natalia Rogalska
3) Czlonek - Pani Barbara Wozniak

§ 2. Powolujy zespoly w skladzie
Numer Zespolu

Sklad zespolu spisowego
1. P. Elzbieta Adamkiewicz
2. P. Katarzyna lasinska

II

1. P. Paulina Switalska
2. P. Zbigniew Grabowicz

-

-

-

§ 3. I. Przeprowadzenie inwentaryzacji nastypuje na dzien:
1) w drodze spisu z natury na dzien 31.12.2019 r,
2)

w drodze uzgodnienia salda na dzien 31.12.2019 r;

3) w drodze weryfikacji na ostatni dzien roku kalcndarzowego, przy czym rnozna jet
poprowadzic nie p6zniej niz do 85 dnia po dniu bilansov.ym;
4) spis srodk6w pieniyznych w kasie na ostatni dzien roku kalendarzowego .

2. Tenninarz czynnosci inwentaryzacyjnych okrdla harmonogram. stanowiqcy zalqcznik
do Zarzqdzenia.

~

§ 4.

Inwentaryzacj~

nalezy przeprowadzie zgodnie z zasadami zawartymi w

Instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiqcej Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 15/201 5.

§ 5. Zobowiqzuj~ przewodniczqcego komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnika Gminy
do przeprowadzenia szkolenia oraz szczeg61owego instruktazu czlonk6w komisji i zespo16w
spisowych do dnia 10.10.2019 r.

§ 6.

Zobowiqzuj~

pracownik6w do wykonania nastypujqcych prac przygotowawczych

do inwentaryzacji.
1) Kom6rki organizacyjne Urzydu powinny dokonae uzgodnien z Wydzialem Finans6w
i Budzetu w zakresie prowadzonej ewidencji skladnik6w majqtkowych w celu
ustalenia ich stanu biezqcego;
2) Osoby materialnie odpowiedzialne w terminie do 10 paidziernika majq obowiqzek

zlozye przewodniczqcemu komisji inwentaryzacyjnej oswiadczenie stwierdzajqce. ze
wszystkie

dowody

przychodu

rozchodu

inwentaryzowanych

skladnik6w

majqtkowych zostaly ujyte w ewidencji i przekazane do ksiygowosci, zgodnie ze
wzorem oswiadczenia okreslonym w Zafqczniku Nr 4 do Instrukcji inwentaryzacyjnej.

§ 7. Zobowiqzujy kierownik6w do

nieudzielenia urlop6w

wszystkim

pracownikom

materialnie odpowiedzialnym, czlonkom komisji inwentaryzacyjnej i zespol6w spisowych
w czasie, w kt6rym winny bye wykonane czynnosci inwentaryzacyjne przewidziane
harmonogramem spis6w.

§ 8. Kierownicy kom6rek organizacyjnych Sq odpowiedzialni za wlasciwe przygotowanie
kom6rki w celu sprawnego i terminowego przeprowadzania inwentaryzacji.

§

9.

Po

zakonczeniu

czynnosci

inwentaryzacyjnych

przewodniczqcy

komisji

inwentaryzacyjnej:
1) zlozy niezwlocznie, nie p6Zniej niz do dnia 20 stycznia 2020 r Skarbnikowi Gmin)'

wypelnione arkusze inwentaryzacyjne w celu ich wyceny i rozliczenia r6znicy;

2) zlozy niezwlocznie, nie pozniej nit do 1 marca 2020 r. W6jtowi Gminy Sochocin
protok61 komisji inwentaryzacyjnej.

§ 10. Wyniki inwentaryzacji ujmuje si y w ksiygach rachunkowych okresu spr2wozdawczego.

eJ

§ 11. Za sprawny, terminowy i prawid!owy przebieg czynl10sci inwentaryzacyi nych

odpowiedzialny jest przewodniczq.cy komisji inwentaryzacyjnej.

§ 12. Wykonanie Zarzq.dzenia powierzam Skarbnikowi Gminy
§ 13 . Zarzq.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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