
ZARZ1\DZENIE NR 5112020 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia wrzesnia 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia imventaryzacji rocznej w urzfidzie Gminy So(hocin 

Na podstawie art. ustawy z dnia 19941'. rachunkowosci (Dz,{J, 2019 

1,) oraz na zalqcznika nr 7 Instrukcji stanowiqcej 

zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 1 co nastypujy: 

§ I. Powoluj« komisjt; w skladzie: 

1) Wozniak 

Sekretarz - Marta 

Natalia Rogalska 

4) Czlonek - Kamil Oqbrowski 

§ 2, Powoluj« w skladzie 

Numer 

II 

Pole spisowe 

2 


§ 3. I, inwentaryzacji nastypujy na 

1) w znaturyna 31.12,2020r.; 

w drodze salda na 30,11.20201'.; 

w drodze roku kalendarzowego, przy czym mozna j'l 

poprowadzic nie do dnia po dniu bilansowym; 

4) srodk6w pieniyznych w kasie na ostatni dzien roku kalendarzowego. 

2. czynnosci inwentaryzacyjnych stanowi'lcy Zalqcznik do 



§ Inwentaryzacj~ z zawartymi w Instrukcji 

do Zarz4dzenia Nr 15/2015. 

§ 5. komisji inwentaryzacyjnej i Gminy do 

szkolenia oraz czlonk6w komisji i 

spisowych do dnia 15.10.2020 r. 

§ 6. pracownik6w do wykonania nast~puj,!cych prac przygotowawczych do 

inwentaryzacj i 

1) Kom6rki Urz((du powinny dokonac uzgodnien z 

prowadzonej . skladnik6w majqtkowych w 

ustalenia ich stanu U!"'Ln,_",,,,, 

Osoby odpowiedzialne w terminie do 10 ,-,<-<ie,,",L! 2020 r. maj'l 

obowi<j.zek zlozyc przewodnicz4cemu komisji inwentaryzacyjnej 

dowody przychodu i rozchodu 

sk!adnik6w w 

ze wzorem okreslonym w Zalqczniku Nr 7 do Instrukcji 

inwentaryzacyjnej. 

§ 7. do nieudzielania urlop6w pracownikom 

materialnie odpowiedzialnym. czlonkom komisji inwentaryzacyjnej i zespo16w spisowych w 

",,,-Q.o'\.-. W kt6rym winny bye wykonane 

harmonogramem spis6w. 

§ 8. kom6rek Sq odpowiedzialni za wlasciwe przygotowanie 

kom6rki w i terminowego przeprowadzenia inwentaryzacji. 

§ 9. Po Lun.VUv inwentaryzacyjnych 

1 ) p6zniej 2021 r. Skarbnikowi Gminy 

w celu wyceny i 

2) do 1 marc a 1 r. W 6jtowi Gminy Sochocin 

protok61 komisji 



§ 10. Wyniki inwentaryzacji ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych okresu 

sprawozdawczego. 


§ 11. Za sprawy, terminowe i prawidlowy przebieg czynnosci inwentaryzacyjnych 


odpowiedzialny jest przewodniczqcy komisj i inwentaryzacyj nej. 


§ 12. Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy . 

§ 13. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Sporzqdzil Sprawdzil pod wzgl~dem Sprawdzil pod 
merytorycznym wzglydem 

formalno - prawnym 
data: 25 .09.2020 r. data: 25.09.2020 r. data: 25.09.2020 r. 

podpis:podpis r:;.,. L.)~~ pod pis: 
r/~hl .. 



Nr 5112020 

Sochocin 


z dnia 25 wrzeSnia 2020 r. 


3 5 

9 z natury 1 12.2020 

12.2020 r. 



.. 
6. Wtasne skladniki Kom6rki Potwierdzenie salda 30.1 1.2020 r. Pracownicy do 15.01.2021 r. 

majqtkowe powierzone uiyczajqce merytoryczni 
innym jednostkom komorek 

uZyczajqcych 
mLenLe 

7. Wartosci niematerialne i uL Guzikarzy 9 Weryfikacja 31.12.2020 r. Informatyk do 15.01.2021 r. 
prawne 

8. Naleznosci Wydzial Finans6w Uzyskanie 30.11.2020 r. Pracownicy do 15.01.2021 r. 
cywilnoprawne od i Budietu pisemnego WFiB 
kontrahent6w potwierdzenia od 
prowadzqcych ksiygi kontrahent6w 
rachunkowe 

9. Naleznosci publiczno- Wydzial Finans6w Weryfikacja 31.12.2020 r. Pracownicy do 20.03 .2021 r. 
prawne i naleinosci i Budzetu WFiI3 
wobec osob fizycznych 
oraz podmiotow nie 
prowadZ4cych ksiqg 
rachunkowych 

10. Naleznosci spome i Wydzial Finansow Weryfikacja 31.12.2020 r. Pracownicy do 20.Q3 .2021 r. 
wqtpliwe i Budzetu WFiB 

J l. Zobowiqzania Wydzial Finans6w Weryfikacja 31.12.2020 r. Pracownicy do 20.03.2021 r. 
i Budzetu WFiB 

12. Kapitaty, fundusze, Wydzial Finansow Weryfikacja 31 .12.2020 r. Pracownicy do 20.03.2021 r. 
fundusze specjalne i i Budietu WFiB 
pozostale konta 

- -----


