BURMIS'iRZ TOSZKA

ut Boleslawa Chrobrego 2
44-160 Toszelc

ZARZ<\DZENIE
Bunnistrza Toszka Nr 0050.283.2012
z dnia 6 wrzesnia 2012 r

w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktyw6w i pasyw6w
w Urz~dzie Miejskim Toszek za rok 2012
Dzialajqc na podstawie:
• art. 4 , art. 5 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 z p6in. zm.),
•

0

rachunkowosci ( j.t.

oraz Zarzqdzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.165.2012 z dnia 01.06.2012 r
w sprawie : przyjycia Instrukcji Inwentaryzacyj nej w Urz«dzie Miejskim w Toszku

zarzqdzam, co

nast~puj e:

§1
Inwentaryzacj~

rocznq aktywow i pasyw6w za rok 2012 przeprowadza si« w okresie od dniu
2 paidziemika 2012 roku do dni a 15 stycznia 2013 roku wedlug nast\!pujqcego planu:
I) drogq spisu z natury:
a) srodk6w pieni~znych w got6wce oraz innych walor6w kasowych w kasie Urz~du 
wg stanu na dzien 31.12.2012 roku ,
b) druk6w scislego zarachowania - wg stanu na dzien 31.12.2012 roku,
c) srodk6w trwalych - wg stanu na dzien spisu w okresie od 02.10.2012 r do 30.11.201 2
pozostalych srodk6w trwalych oraz tzw. wyposazenia o bj~tych ewidencjq ilosciowo
wartosciowq wg stanu na dzien spisu w okresie od 02.10.2012 r do 30.11.2012 r.
2) drog'1. uzyskania potwierdzenia salda:
a) srodk6w pieni~Znych na rachunkach bankowych, kredyt6w bankowych i p0Zyczek,
posiadanych akcji i udzial6ww sp61kach - wg stanu na dzien 31.12.2012 r,
b) naleznosci z wyjqtkiem naleznoSci spornych i wqtpliwych, wlasnych skladnik6w
majqtkowych powierzonych innym osobom (kontrahentom) - wg stanu na dzien
31.12.2012 r.
3) w fonnie por6wnania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokmneo tami i
weryfikacji realnej wartosci (weryfikacja saId):
a) na1eznosci spornych i w'1.tpliwych,
b) rozrachunk6w z pracownikami,
c) rozrachunk6w publicznoprawnych,
d)
innych niewymienionych wyzej aktyw6w i pasyw6w, w tym:
- grunty,
- wartosci niematerialne i prawne,
srodki trwale w budowie;
wedlug stanu na dzien 31.12.2012 r .
§2

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powolujy Komisj~ Inwentaryzacyjnq w skladzie:
I. Przewodniczqcy Komisji - Mateusz Papkala
2. Z-ca Przewodniczqcego
Malgorzata Por~bska
3. Czlonkowie Komisji
- Dariusz Bunda

·2·
§3
Zespoly Spisowe do dokonania inwentaryzaeji aktywaw i pasywow uj«tyeh w k si ~gacb
rachunkowyeh powol uj e Przewodnicz'lcy Komisji Inwentaryzaeyjnej w tenninie 7 dni od
wejseia w zycie niniej szego Zarz'l.dzenia.
§4

Zobowi'l.zuj«
Skarbnika oraz Przewodniez'lcego Komi sji Inwentaryzaeyjnej
do
przeprowadzenia instruktazu i szkolenia ezlonkow Komisji Inwentaryzaeyjnej oraz Zespolow
Spisowyeh.

§5
1. Zespoly spisowe sporz'ldzaj'l. sprawozdani e z przeprowadzonej inwentaryzacji w terminie 7
dni od dnia zakonczenia inwentaryzaej i okrdlonego pola spisowego.
2. Komisja Inwentaryzacyjna sporz'l.dza sprawozdanie z przebiegu i wynikaeh inwentaryzacji
w terminie do 31.01.2012 r.

§6
Zobowi'l.zuj« pracownikow Referatu Ksi«gowosei Budzetowej , do prawidlowego i
tenninowego dokonania wyceny inwentaryzowanych skladnikow maj'l.tku oraz ustalenia
romic inwentaryzaeyjnyeh.
§7

Zobowi'l.zuj« Przewodnicz'lcego Komisji Inwentaryzacyjnej :
1) do weryfikacji romie inwentaryzacyjnych,
2) sporz'l.dzenia protokolu w sprawie przyezyn powstania ramie inwentaryzaeyjnyeh,
3) przedstawienia wniosk6w rozliczenia raznic inwentaryzaeyjnych,
4) sporz'l.dzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskania akceptacji Skarbnika
i przedstawienia do zatwierdzenia Bunnistrzowi Toszka w telminie do 15.02.201 3 r.

§8
Zobowi'lzuj « Skarbnika do uj«eia raznic inwentaryzacyjnych w ksi«gach rachunkowych
2012 roku.

§9
Nadzor
nad wykonaniem I1lrueJszego zarz'ldzenia
PrzewodnicZ<\.cemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

powlerzam

§10
Zarz'l.dzenia wchodzi w Zyeie z dniem podpisania.
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