ZARZĄDZENIE Nr 62/15
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 7 grudnia 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) I art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz § 12 Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w
Pszczółkach stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 13/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 marca
2014 roku
Zarządzam, co następuje:
§1
1. Sporządzenie spisu z natury:
1) środków pieniężnych w kasie,
2) papierów wartościowych i druków ścisłego zarachowania,
3) materiałów i towarów,
4) składników majątkowych o niskiej wartości ujętych w ewidencji ilościowej,
5) środków trwałych w budowie, do których dostęp jest nieutrudniony,
6) składników majątkowych będących własnością innych jednostek, użytkowanych przez Urząd
Gminy),
7) pozostałych środków trwałych zakupionych ze środków unijnych, ujętych w ewidencji
ilościowej i ilościowo-wartościowej,
8) podstawowych środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych w budowie do
których dostęp jest znacznie utrudniony),
9) pozostałych środków trwałych objętych ewidencją ilościowo-wartościową,
10) podstawowych środków trwałych zakupionych ze środków unijnych.
2. Weryfikacja sald:
1) gruntów,
2) środków trwałych w budowie do których dostęp jest znacznie utrudniony.
3) wartości niematerialnych i prawnych,
4) podstawowych środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
5) należności sporne i wątpliwe.
3. W drodze uzyskania potwierdzenia salda:
1) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
2) należności,
3) własne składniki majątkowe powierzone do użytkowania innym jednostkom.
§2
Rodzaj inwentaryzacji –okresowa.
Termin rozpoczęcia spisu z natury: 29.12.2015 r., zakończenia: 15.01.2016 r.
Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
§3
Składy Zespołów Spisowych powołane zostaną odrębnym Zarządzeniem.
§4
Za realizację niniejszego zarządzenia odpowiada Komisja Inwentaryzacyjna.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

