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ul. Gminna 4 WOJTA Gminy STARCZA z d nia .30.10.2008L

w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktyw6w i pasyw6w w
Urzedzie Gminy w Starczy za 2008 rok

Na podstawie art 4,art. 5 i art 26 ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994r o rachunkowosci ( Dz U. z
20002r Nr 76,poz 694 z p6zti. zn ), art 44 ust.1 ustawy z dnia 30 czeMca 2005 o finansach publicznych
( DzU z 2005 r Nr 249, poz 2144 z p6zn. zm. ) oAz zarzadzeniem Nr 53/04 z dnia 28.Xll  20O4t.
w sprawie wprowadzenia w 2ycie instrukcji inwertlaryzacy|nq, zaeqdzam co nastepuje

s r
InwentaryzacjQ roczna aktyw6w i pasyw6w za 2008 rok przeprowadzona w okresie
od 03 listopada 2008r do 31 grudnia 2008r. wedlug nastepuj4cego planu;
l)Droge spisu z natury:

-6rodk6w pienieZnych i depozyt6w w kasie Uzedu Gminy- wedlug stanu na dzie6
31 orudnia 2008r.

-Srodk6w trwalych wediug stanu na dziei 31 grudnia 2008r.
2)drogE uzyskania potwierdzenia salda:

-5fodk6w pienie2nych na rachunkach bankowych (kredyt6w ipozyczek bankowych)
wedlug stanu na dzieh 31 grudnia 2008r.
-zobowi4zania i naleznoSci z wyjatkiem naleznosci spornych i watpliwych-wedlug stanu na dzieh
30 listopada 2008r.

3)w lormie por6wnania danych z ksiag rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i
weryfikacii realnei wartoSci (weryfikacji sald):
a) naleznosci spornych i watpliwych
b) rozrachunkow z pracownikami.
c) rozrachunk6w publlcznoprawnych
d) i innych nie wymienionych wyzej aktyw6w ipasyw6w, wtym;

- grunty,
- wartosci niematerialne iprawne,
- Srodkitrwale w budowie

- wedlug stanu na dzie6 31 grudnia 2008r.

s 2
Do przeprowadzenia inwentaryzacji powolui? komisje Inwentaryzacyine w skladzie;

1) PrzewodniczEcy Komisji - Ciura l lona
2) Z-ca przewodnicz4cego - Bakota Leszek
3) Czlonek Komisji - Kamiiska Anna
4) Czlonek Komisji - Grzyb lwona
5) Cztonek Komisji - Slawiiska Olga

s 3
Zespoly Spisowe do dokonania inwentaryzacji aktyw6w ipasyw6w ujetych w ksiegach rachunkowych
powoluje Przewodnicz4cy Komisji Inwentaryzacyjnej wterminieTdni odwej6ciaw2ycia niniejszego
Zatzldzenia

s 4
Zobowi4zuje Skarbnika oraz przewodnicz4cego Komisji Inwentaryzacyjnej do pzeprowadzenia
instruktazu i szkolenia czlonk6w Komisji

s 5
Komisja Inwentaryzacyjna sporzadza sprawozdanie z przebiegu i wyniku inwentaryzacji w terminie
7 dni od dnia zakohczenia inwentaryzac,..



s 6
ZobowiEzuje pracownik6w Wydzialu Finansowo - Ksiegowego do prawidlowego i terminowego
dokonania wyceny inwentaryzowanych skladnik6w majEtku oraz ustalenia r62nic inwentaryzacyjnych

s 7
Zobowiazuje przewodnicz4cego Komisji Inwentaryzacyjnejdo weryfikacji r62nic inwentaryzacyjnych,
sporz4dzenia protokolu w sprawie przyczyn powstania r62nic inwentaryzacyjnych, przedstawienia
wniosk6w dotyczacych ich rozliczenia, a tak2e spotzAdzenia sprawozdania z pzebiegu
inwentaryzacji, uzyskania akceptacji Skarbnika ipzedstawienia ich do zatwierdzenia W6jtowi
w terminie do '15 stycznia 2009r.

s 8
Zobowiazujg Skarbnika Gminy do ujecia r62nic inwentaryzacyjnych w ksiegach rachunkowych
2008 roku.

s s
Nadz6r nad wykonaniem niniejszego zazedzenia powierzam Skarbnikowi i Przewodniczqcemu
Komisji Inwentaryzacyjnej

s  10

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania


