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\iloJTA GMINY ZAPOLICE

z dnta 18 grudnia 2al4 r.

w sprawie przepfowa dzenia inwentaryz acji rccznej w |Jrzędzie Gminy Zapolice 
"

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustaw z dnia ż9 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości (Dz.IJ.
z20I3 t. poz. 330, poz.6l3; z 2014 r. paz368. poz. Ila}) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzie inwentaryzację składnikow rnajątkowych wlJtzędzie Gminy

Zapolicew terminie od dnia 31 grudnia 2014 roku do dnia i5 stycznia 2015 roku.

§ 2. Inwentaryzacjąnależy objąć następujące składniki majątkowe:

1) środki pieniężne w kasie i druki ścisłego zarachowania - według stanu na dzięń 3I

grudnia ż014 roku;

2) inwestycje w toku - według stanu na dzięń 31 grudnia 2014 roku;

3) środki pieniężne na rachunkach bankow3rch - według stanu na dzięń 31 grudnta 2014
t

roku,

4) należności i zobowiązania - według stanu na dzleń31 grudnia 2014 roku.

§ 3. 1. Inwentaryzację mąątku wymienionego w § 2 pkt, 1 należy przeprowadzić metodą

spisu z natury na arkuszach spisorłlzch.

2" lnwestycje w toku należy zinwentaryzowac paptzez porównanie danych z ewidencji

\.,. księgowych dotyczących poszczególnych inwestycji z rzeczywistvm zaawansowaniem robót

inwe sty cl,j n y ch or az sp ar ządzić protokół z inwentarvzac_ j i.

3. Inwentaryzację środkow pienięznych na rachunkach banko\ĄT"ch należy przeprowadzic

przez porównanie stanów, rachunków bankowych w ewidencji księgowej z wyciągami

łlankowyrni oraz, bankow.vmi potwierdzeniąmi salda rachunku. \

4" Inwentaryzację'należności i ztlbawiązuR nateZy przeprowad zic u, dtodzę uzyskania
, potwierdzenia sald od kontrahentorv oraz rł,ęrJ-f,rkacji sald.

§ 4. W cetru płzeprowadzenia inlventaryzacji poił,ołuje się Komisję Inwbntaryzacyjną

, w składzie:

l, Przewodniczac;z Kornisji - Łucja Kor.ł,ajska;



2. CzłorckKomisji - Ewelina Świniarska;

3. Członek Komisji - Anna Ziółkowska.

§ 5. Zobowiązuje się członków Komisji Inwentaryzacyjnej do właściwego, dokładnego,

rzete lne go przeprowa dzenia inw entar y zacji, zgo dni e z e stanem fakty czny m.

§ 6. Wykonanie Zarządzeniapowierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Zapolice.
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