ZARZĄDZENIE NR 120.17.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 25 lutego 2021 r.
zmieniające Zarządzenie nr 120.73.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Gminy Toszek

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3-6 w związku z art. 26
ust. 1-3 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217)
oraz Zarządzenia nr 120.40.2016 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie
wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku, zmienionego
Zarządzeniem nr 120.8.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2017 r.
zarządza się, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu nr 120.73.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Gminy Toszek, wprowadza się
następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do zarządzenia określający skład Komisji Inwentaryzacyjnej otrzymuje brzmienie
zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 5 do zarządzenia określający harmonogram inwentaryzacji otrzymuje brzmienie
zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.17.2021
Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2021 r.

WYKAZ CZŁONKÓW KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ
powołanej od dnia 25 lutego 2021 r. do odwołania

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Funkcja w Komisji
Inwentaryzacyjnej

1.

Piotr Kunce

Zastępca Burmistrza
Toszka

Przewodniczący Komisji

2.

Katarzyna Rybarz

Inspektor

Zastępca
Przewodniczącego Komisji

3.

Anna Jendrzyca

Inspektor

Członek Komisji

4.

Rafał Kobinski

Inspektor

Członek Komisji
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.17.2021
Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2021 r.

HARMONOGRAM INWENTARYZACJI
Termin
złożenia
wyjaśnień
przez osoby
(materialnie)
odpowiedzialne

Termin
rozliczenia
inwentaryzacji

Metoda
inwentaryzacji

Osoba
(materialnie)
odpowiedzialna

Spis
na dzień

Terminy
przeprowadzenia
inwentaryzacji

Termin
ustalenia
różnic
inwentaryzacyjnych

1.

Aktywa pieniężne (z wyjątkiem
zgromadzonych na rachunkach
bankowych), papiery wartościowe
w postaci materialnej - środki
pieniężne w gotówce i inne walory
znajdujące się w kasie oraz druki
ścisłego zarachowania

Magdalena
Stolarczyk

31.12.2020

30.12.2020

do 15.01.2021

do 25.01.2021

do 10.03.2021

spis
z natury

2.

Środki trwałe oraz pozostałe środki
trwałe objęte ewidencją ilościowowartościową

właściwe
komórki
organizacyjne
Urzędu

na
31.12.2020
wg stanu
na dzień
spisu

od 05.10.2020
do 11.12.2020

do 31.12.2020

do 11.01.2021

do 10.03.2021

spis
z natury

3.

Środki pieniężne zgromadzone
na rachunkach bankowych, kredyty
i pożyczki, posiadane akcje i udziały
w innych jednostkach

Skarbnik
Gminy

31.12.2020

do 15.01.2021

do 15.01.2021

--

do 10.03.2021

weryfikacja

4.

Należności
(z wyjątkiem tytułów
publicznoprawnych, należności
spornych i wątpliwych, należności
od pracowników, należności
i zobowiązań wobec osób
nieprowadzących ksiąg
rachunkowych), własnych składników
majątkowych powierzonych innych
osobom (kontrahentom)

Skarbnik
Gminy

31.12.2020

do 15.01.2021

do 15.01.2021

--

do 10.03.2021

weryfikacja

L.p.

Składniki majątku
podlegające inwentaryzacji
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L.p.

Składniki majątku
podlegające inwentaryzacji

Osoba
(materialnie)
odpowiedzialna

Spis
na dzień

Terminy
przeprowadzenia
inwentaryzacji

Termin
ustalenia
różnic
inwentaryzacyjnych

Termin
złożenia
wyjaśnień
przez osoby
(materialnie)
odpowiedzialne

Termin
rozliczenia
inwentaryzacji

Metoda
inwentaryzacji

5.

Należności sporne i wątpliwe

Skarbnik
Gminy

31.12.2020

do 15.01.2021

do 15.01.2021

--

do 10.03.2021

potwierdzenie
sald

6.

Należności i zobowiązania z tytułów
publicznoprawnych

Skarbnik
Gminy

31.12.2020

do 15.01.2021

do 15.01.2021

--

do 10.03.2021

potwierdzenie
sald

7.

Należności i zobowiązania wobec
pracowników

Skarbnik
Gminy

31.12.2020

do 15.01.2021

do 15.01.2021

--

do 10.03.2021

potwierdzenie
sald

8.

Pozostałe aktywa i pasywa nieobjęte
spisem z natury lub potwierdzeniem
sald (w tym w szczególności grunty,
środki trwałe w budowie, wartości
niematerialne i prawne)

Skarbnik
Gminy

31.12.2020

do 15.01.2021

do 15.01.2021

--

do 10.03.2021

potwierdzenie
sald
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