Zarz~dzenie

Nr 75/2014
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 8 paidziernika 2014r .
w sprawie powolania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji
aktyw6w i pasyw6w w Urzfdzie Gminy Sochocin

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
COz.U. z 2013 r. poz.330 z poin. zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0
finansach publicznych COz.U. z 2013 r. poz. 594 z pMn. zm .) zarzqdza si((, co nast((puje:

§1. Powoluj(( komisj(( inwentaryzacyjnq w skladzie:
Renata Bilinska - przewodniczqca komisji
Barbara Lukasiak - czlonek komisji
Barbara S06ko - czlonek komisji
Joanna Oobrowolska - czlonek komisji

§2 . Inwentaryzacj(( rocznq aktywow i pasywow za rok 2014 przeprowadza si(( w okresie od
8 paidziernika 2014 r. do 15 stycznia 2015 r.
1) drogq spisu z natury:
a) srodk6w pieni((znych w kasie Urz((du na dzien 31 grudnia 2014 r.
b) srodk6w trwalych - wedlug stanu na dzien 31 paidziernika 2014 r.
c) materia16w - wedlug stanu na dzien 31 paidziernika 2014 r.
d) druk6w scislego zarachowania - wed lug stanu na dzien 31 grudnia 2014 r.
2) drogq uzyskania potwierdzenia salda:
a) srodk6w pieni((znych na rachunkach bankowych, kredyt6w bankowych, pozyczek
i lokat - wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2014 r.
b) naleznosci - wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2014r.
3) w formie por6wnania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i
weryfikacji realnej wartosci Cweryfikacja saId):
a) naleznosci spornych i wqtpliwych,
b) rozrachunk6w z pracownikami,
c) rozrachunk6w publicznoprawnych,
d) i innych niewymienionych wyzej aktyw6w i pasyw6w, w tym:
- grunty,
- wartosci niematerialne i prawne,
- srodki trwale w budowie
- wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2014 r.

§ 3. Komisja Inwentaryzacyjna sporzqdza sprawozdanie z przebiegu i wyniku inwentaryzacji
w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku.
§ 4. Zobowiqzuj(( Skarbnika do prawidlowego i terminowego dokonania wyceny
inwentaryzowanych skladnik6w majqtku oraz ustalenia r6Znic inwentaryzacyjnych.
§ 5. Zobowiqzuj(( przewodniczqcego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji r6znic
inwentaryzacyjnych, sporzqdzenia protokotu w sprawie przyczyn powstania roZnJC
inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosk6w dotyczqcych ich rozliczenia, a takze

sporzqdzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskania akceptacji skarbnika i
przedstawienia ich do zatwierdzenia W6jtowi Gminy w terminie do dnia 31 stycznia 2015
roku.

§ 6. Zobowictzuj« Skarbnika do uj«cia r6Znic inwentaryzacyjnych w ksi«gach rachunkowych
2014 roku .
§ 7. Nadz6r nad wykonywaniem niniejszego zarzctdzenia powierzam Skarbnikowi
i Przewodniczctcemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 8. Zarzctdzenie niniejsze obowictzuje od dnia podpisania.
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