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ZarządzenieNr7o/20l9
wójta Gminy ltałków

z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie aft. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o raclrunkowości (tj. Dz, U. z 2019 r ' poz.

351) oraz Zarz4dzenia Nr 6412009 Wójta Grniny Fałków z dnia l3 listopada 2009 rokLr w sprawie
lvprowadzenia InstrLlkcji Irrwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Fałkowie zarz4dzatn, co następuje:
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Inwentaryzację roczną akty.wów i pasywów zarok2019 przeprowadza się w okresie od 02 grudnia2019
r. do 15 stycznia 2020 r. wg następLrj4cego planu:

1. Drogą spisl"l z natury:

1) środki pienięzne i depozyty w kasie Urzędu Grniny rv Fałkowie wg stanu na dzień 3I.|2.20|9r.
2) materia-łóW W nlagazynaclr Urzędu Gmirry w Fa-lkorvie, w tynr takze palirvo w bakach

pojazdów wg stanu rra dzień 31.|2.2019 r'

3) środków trwałych wg Stanu na dzień 3I.12.2019 r'

4) drukórv ścis]lego zarachowania wg stanu na dzień 31.12.2019 r,

2. Drog4 uzyskania potwierdzenia salda:
1) środków pienięznych tla rachutll<ach bankowyclr, kredytow bankowych ipozyczek (W tym

rrdzielonyclr), wyemitowanych obligacji, posiadanych akcji i udziałów lv spółkach Wg Stanu

na dzień 3l.I2.2019 r.

2) nalezności Za wyj4tl<iem nalezności spornych i w4tpliwych, własnych sk'l'adnikórv
majqtkowych powierzonych innym podnriotom wg Stanll na dzień 31'12,2019 r'

3. W formie porówIlania darlyclr z ksi4g raclrurrkowych z odpowiednimi dokumentami iweryfikacji
realIlej waftości (weryfi kacja sald):

1) nalezności spornyc|r i wątpliwyclr wg stanu na dzień 31'I2.f019 r.

2) rozrachunków z pracownikanri wg stanu na dzięli31.|2.2019 r.

3) rozraclrunków publicznoprawnych wg stanu na dzieri 3I.12,2019 r,

4) innych niewynrienionych wyzej aktywów i pasywóW, w tym: grltnty, war1ości niematerialne i

prawne. środki trwa,łe w budowie wg stanu na dzień 31 '12 '2019 r '
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Hannonogram prac inwentaryzacyjnych oraz powo:l'ane zespoly spisowe okreś|a za|4cznlk nr l do
rr i ll iej szego zarzqdzenia'

f.

L
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Przewodnicz4cy Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej przeprowadza szkoIenie
spisowych.
Zobowiqzuję Przewodnicz4cego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej do

inwentaryzacyjnych' sporz4dzenia protokołr"r w sprawie przyczyn
inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich roz|iczenia,
sprawozd an ia z przebiegu inwentaryzacj i

cz,łonków zespo,lów

weryfikacji róznic
powstania róznic

a takze sporz4dzerlia

Nadzór nad wykorranieIn niniejszego zarz4dzenia porvierzam Przewodniczącemll Stałej Konrisji
Inwentaryzacyj rrej.
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Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisarria.
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