
-3

Zarządzenie Nr 4812016

Wójta Gminy Fałków

z dnia 29Iistopadń 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w lJrzędzie
Gminy w Fałkowie za rok2016.

Działając na podstawie: art. 4, att. 5, att. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września t994 t. orachunkowości (Dz. IJ. z 2016 r poz."6|5-z pÓin.zm, .l, u,t.ss ustawy z dnia 27 sierynia 2009roku o finansach publicznych @; ,U. z 20i6 poz.tglś, łe zmn,) oraz zarządzęnia Nr 6412009Wójta Gminy Fałków z dnia 13.t|,2OOb I. w .sprawi. *p.o*udzenia InstrukcjiInwentaryzacyj nej w IJ rzędzie Gminy w Fałkowie, zarządiam"o .,u,tip.,j 
"' 

*

slInwentaryzaciQ roczną'aktywów i pasywów za rok 2016 pruęprowadza się w okresie od29.1|.2016 r. do 15.OI.2017 r. według następującego planu:
1) drogą spisu z natury:

a) środkó^w pienięznych i depozy.tów w kasie Urzędu - według stanu na dzięń31.12.2016 r.
b) materiałów w magazynach IJrzędu, w tym takŻe paliwo w bakachsamochodów i pojazdów _ według ,iu,'u nu d,zień 31.|2.2Oi6 r.,c) środków trwałych - według stanńa dzię,tls|.|2.2016 r,,d) druków ścisłego zarachowinia _ według stanu na d,zien 3I.|2.2016 r,2) drogę uzyskanie potwierdzenia salda:
a) środków pienięznych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych ipożzyczek (w tym udzielonych), wyemitowa11ch.obiigacji,"posiadanych akcji iudziaŁu w spółkach - według stanu na dzien3l,t2.20I6 r.b) nalezności z wyjątkiem należności spomych i wątpliwych, własnychskładników majętkowych powierzonych innym kontrahentom _ według stanuna dzięn 31'12.2016 r.

3) w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami iweryfikacji realnej wartości (weryfikicja sald): 
'J

a) należności spomych i wąęliwyóh'
b) rozrachunkow z praeownikami,
c) rozrachunków publicznoprawnych,
d) i innych niewymienionych wvźej aktywów i pasywów, w tym:

grunty,
wafiości niematerialne i prawne,

w.an,g Jl""ofl,il:f ł B:'"ff ;

D o prz epro wadzeni a i n w e.ntat y zacji p o *otuj ę$r1mi sj ę Inw entar y z acy j nąw składzi e :1 Przewodnicz4cy Komisji -rękala Paweł,2, Z-caPrzewodnicz4cego 
= Anioł Dorota'

3. Członek Komisji - Michalska Ilona.
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Zespoły Spisowe do dokonania inwentaryzacji aktywów i pasywów ujętych w księgach
rachunkowych powołuje Przęwodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej w"terminie 3 dni od
wejścia w Życte niniejszego Zarządzenia,

$4
Harmonogram prac inwentaryzacyjnych okreŚlony j estw załqczniku do zarządzenia.

Zobowiązuję Skarbnika otaz p.'.*oalil zqcego Komisji Inwentaryzacyjnej do
przeprowadzenia instruktu;zu i szkolenia Członków Komisji Inwentaryzacyjnej.oruz Ześpotow
Spisowych.

1.
s6

Zespoły Spisowe sporz4dzają sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji w terminie
2 dni od dniazakonczeniainwentaryzacji określonego pola spiśowego.
Komisja Inwentaryzacyjna spotządza sprawozdanie z przeiiegu i ńyniku inwentaryzacji
wterminie do 15.01 .2017 r.

s7
Zobowiązuję pracowników Refęratu Finansowo
terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych
r o inic inwentaryzacyj nych.

Księgowego do prawidłowego i
składników majątku oraz ustalenia

2.

$8
Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji róŻnic
|nwenta:yzacyjnych, sporządzenia protokołu w spia-ió- pTzyczyn powstania róŻnic
inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczącycń och 

- 
rozlic zenia, a takie

sporzqdzenia sprawozdania z ptzebiegu inwentaryzacj i.

se
Zobowtqzuję Skarbnika do ujęcia roŻnic inwantaryzacyjnych w księgach rachuŃowych2O11
roku.

$10Nadzór nad wykonywaniem niniejszegó Zarządzenia powierzam Skarbnikowi i
Przewo dnic ząceml Komi sj i Inwentaryzacyj nej .

$11
Zarzqdzente wchodzi w iycie z dniem podpisania. 

'.

i
i-t

1..,{:" - .. ,_ltl .o.'
I

f--J
ł,,,^,|,: 1,|':.', ,. ,:,,'


