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Zarządzenie Nr 88/2020
Wójta Gminy Fałków

z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. f6 if7 wtawy z dnia29 wrześria 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z2019 r.poz.
35I ze zm.), art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (tj.Dz.I], zf020 r.

poz. 713 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 6412009 Wójta Gminy Fałków z dnla l3 listopada 2009 roku w

sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej wUrzędzie Gminy w Fałkowie zarządzam:

s1
Przeprowadzęnie inwent ary zacji r o cznĄ wg rrlw metod :

1. Spisu z tatury:
1) środki pienięzne i depozy.ty w kasie Urzędu Gminy w Fałkowię wg stanu na dzten3l.I2.2020r.
2) druki ścisłego zarachowania wg stanu nadzięh3I.12.2020 r,

3) środki trwałe obce będące własnością innych jednostek, które są w uzytkowaniu Urzędu Gminy w
Fałkowie wg stanu na dziert3l.If .20f0 r.

2. Potwierdzenia salda:
1) środków pienięznych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek (w tym

udzielonych), wyemitowanych obligacji, posiadanych akcji i udziałów w spółkach wg stanu na

dzien 3l .12.f020 r .

f) nalezności wobec kontrahentów (zawyjątkiem nalezności spornych i wątpliwych) wg stanu.na

dzień 30.11.20f0 r.

3. Weryfikacji, tj. drogą porównania danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi
dokumentami:

1 ) nalezności spomych i wątpliwych , atabe nalezności i zobowiązania wobec osób nieprow adzących
ksiąg rachunkowych oraz z ty'tułów publicznoprawnych wg stanu na dzien 3I .If .f0f0 r .

2) rozrachunków Z pracownikami wg stanu na dzień3l.If.f)f) r.

3) środki trwałe i pozostałe środki trwałe, jeśli nie zostaĘ objęte spisem z natury wg stanu na dziei
31.1f.f020 r.

4) grunty, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie wg stanu na dzlen3I.12.2020 r.

5) pozostałe akywa i pasyrva wyzej niewymienione wg stanu na dzief'3I.If .2020 r.

$2
Powofuję zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacjl zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznikrrr l do niniejszego zarządzenta.

s3
1. Inwentaryzację metodą spisu znatlry oraz metodąpotwierdzenia salda należy przeprowadzić w

okresie od 26listopada2)f} r. do 15 stycznia f02I r.

2 . Inwentaryzacj ę metodą weryfikacj i na\eży przeprow adzić w ternini e do fI marca 20fI r .

3. Zobowiązl4ę Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji roznic
lnwentaryzacyjnych, sporządzenia protokołu w sprawie przyczyfl powstania tóżttc
lnwentaryzacyjnych' przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczetia, a takze spotządzenia
sprawozdani a z przebiegu inwentaryzacj i.

4. Ark'usze spisowe, protokoĘ sporządzone na okoliczność inwentaryzac1i oraz pozostałe mateńały

nalezy przekazać Skarbnikowi Gminy do dnia f0 stycznia f}fl r, za wyjątkiem protokołów z
weryfikacji, L1óre podlegająprzekazaniu do Referatu Finansowego do dnia 23 marcaf)fl r.

$4
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenla powierzam Przewodniczącemu St{ej Komisji
[nwentaryzacyj nej.

$s
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 88/2020
Wólta Gmtnv 'Fałków z dn 2020 r

Lp. Przedmiot inwentaryzacji Obiekl
ztnwenlaryzowania

Metoda
in-wentaryzacji

Skład zespołu
spisowego

przeprowadzającego
inwentarvzacię

I Srodki pienięzne
i depozty w kasie UG w Fałkowie

Srodki pienięzne
i depozł.ty

Spis z natury
Urbańska Wanda
ostrowska Bosumiła

2
Drukl ścisłego zarachowania

Druki
ścisłego zarachowania

Spis z natury
Zganiacz Jolanta
Soboń Halina

1
J Srodki trwałe obce będące

rvłasnością irrnych j ednostek, które
sa w uzł'tkowaniu UG w Fałkowie

Użytkowane
składniki majątkowe

Spis z natury
Soboń Halina
Kopeć Aleksandra

4

5

Srodki pienięzne na rachunkach
baŃowych, kredytów bankowych
rpozyczek (w tym udzielonych),
wyemitowa nych obl igacj i.
posiadanych akcji i udziałów w
soótkach

Wszystkie
rachunki bankowe

Potwierdzenie
salda

Urbańska Wanda
Wajnberger Ama

Nalezności wobec kontrahentów
(za wyjątkiem nalezności spomych
i wątpliwych)

Nalezności
wobec kontrahentów
prowadzących księgi
rachunkowe

Potwierdzenie
salda

Czechowska Ewa
Wajnberger Anna

o
Nalezności Spome i wątpliwe, a
także nalezności i zobowięania
wobec osób nieprowadzących
ksiąg rachunkowych oTaZ Z ty'tułów
publicznoprawnych

Dane ewidencj i księgowej Weryfikacja

Czechowska Ewa
Zganiacz Jolanta
Domański Wojciech
Michalska Ilona
Anioł Dorota
Kopeć Aleksandra

7
Rozrachunki z oracownikami Dane ewidencj i księgowej Weryfikacja

Czechowska Ewa
Urbańska Wanda

B Srodki trwałe i pozostałe środki
trwałe, jeśli nie zostały objęte
soisem znaturv

Dane ewidencj i księgowej Weryfikacja
Kopeć Aleksandra
Pękala Paweł

q
Grunty Dane ewidencj i księgowej

i ewidencii nieruchomości
Weryfikacja

Scisłowicz Alina
Urbańska Wanda

10
Wartości niematerialne i prawne Dane ewidencj i księgowej Weryfikacja

Pękala Paweł
LZecnowsKa Łwa

11

Srodki trwałe w budowie
Dane ewidencj i księgowej
oraz dokumenty dotyczące
inwestycji

Weryfikacja

Kopeó Aleksandra
Bajor Krzysztof
Domański Wojciech
Pekala Paweł

t2 Pozostałe aktyr,va i pasyr,va wyzej
niewvmienione

Dane ewidencj i księgowej Weryfikacja
Kopeć Aleksandra
Wainberger Anna


