
ZARZĄDZENIE NR SG.120.21.2015 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim
w Zdzieszowicach za rok 2015 r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz.613, 
z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 1166, poz. 1333) Burmistrz Zdzieszowic postanawia:

§ 1. Inwentaryzację roczną aktywów i pasywów za rok 2015 przeprowadza się w okresie od 13 października 
2015 r. do 15 stycznia 2016 r. według następującego planu:

1) drogą spisu z natury według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia:

a) środki pieniężne w kasie Urzędu i depozyty,

b) materiały w magazynach Urzędu,

c) środki trwale znajdujące się na terenie niestrzeżonym,

d) pozostałe środki trwale znajdujące się na terenie niestrzeżonym,

e) druki ścisłego zarachowania,

f) obce środki trwale.

2) drogą uzyskania potwierdzenia sald:

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych, kredyty, pożyczki - według stanu na dzień 31.12.2015 r

b) należności z wyjątkiem należności spornych, należności od pracowników, należności od osób 
nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności publiczno-prawnych - według stanu na dzień 30.11.2015 r

c) udziały i akcje w spółkach - według stanu na dzień 31.12.2015 r.

3) w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami ( weryfikacji sald) według 
stanu na dzień 31.12.2015 r:

a) grunty i środki trwale, do których dostęp jest znacznie utrudniony,

b) wartości niematerialne i prawne,

c) należności sporne i wątpliwe,

d) rozrachunki publicznoprawne,

e) rozrachunki z pracownikami,

f) należności i zobowiązania z osobami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowym,

g) środki trwale w budowie,

h) inne aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald.

§2.1.  Do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury środków pieniężnych, depozytów oraz 
druków ścisłego zarachowania powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :

1) Przewodniczący komisji - Beata Sulik,

2) Członek komisji - Jolanta Śledź,

3) Członek komisji - Damian Weihs.

2. Do przeprowadzenia pozostałych inwentaryzacji drogą spisu z natury Przewodnicząca Komisji 
Inwentaryzacyjnych powołuje zespoły spisowe.
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3. Inwentaryzację aktywów i pasywów drogą uzyskania potwierdzenia sald oraz metodą weryfikacji sald 
przeprowadzają pracownicy Referatu Budżetowo-Finansowego oraz Referatu Podatków i Opłat w zakresie 
powierzonym im do prowadzenia ewidencji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej, 
Kierownikowi Referatu Budżetowo-Finansowego oraz Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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