
Żarządzenie Nr 92|2oL4

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 10 grudnia 2Ot4 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji

inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. DZ'U.

z ŻoL3 r. poz.330 z poŹn' zm.) oraz na podstawie instrukcji przeprowadzenia i rozliczenia

inwentaryzacji stanowiącej załącznik do 7arządzenia Wójta Gminy Reńska Wieś Nr 1/05

z dnia 02.o1.2oo5 r. W sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-

księgowych, instrukcji przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji oraz zakładowego planu

kont.
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t. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacjiskładników majątkowych w Urzędzie

Gminy w Reńskiej Wsi przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie

osobowym:

Dorota Szafarczyk - przewodniczący

Aleksandra Kapuścińska - członek

Mateusz Siodlaczek - członek
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2. lnwentaryzację nalezy przeprowadzić

31 grudnia Żo1'4 r.

metodą spisu z natury według stanu na dzień
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l nwenta ryzacj ą na leży objąć n astępujące składniki m ajątkowe:

środki pienięzne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych)

czeki i inne papiery wartościowe

materiały

obce środki w użyczeniu wg stanu na dzień 31- grudnia Ż01'4 r.
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.tadnikimajątkuwymienionew52należyspisaćnaarkuszachspisuznatury.
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Zobowiązuję komisję do:

1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie

odpowiedzialnych lub osób przez nie upoważnionych'

2.przestrzeganiaogólnieobowiązującychprzepisówoinwentaryzacjiorazzasad
isposobówpostępowaniaokreślonychwinstrukcjiwsprawiegospodarkimajątkiem
gminy,inwentaryzacjimajątkuizasadodpowiedzialnościzapowierzonemienie,

3. prawidłowe i czytelne wypełnienie arkuszy spisowych'

4'przekazaniakompletnejdokumentacjiinwentaryzacjidodziałuksięgowości
w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu'

$s

Członkówkomisjiczynięodpowiedzialnymizawłaściwe,dokładneirzetelne
przeprowadzenie inwentaryzacji' zgod nie ze stanem faktycznym'

s6

Wykon a n i e zarządzenia powi erza m Ska rb nikowi G m i ny'

Sz

W sprawach nieregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązuje ustawa z dnia Ż9

września 1994 r.o rachunkowości (Dz. U. z2aL3 r' poz' 33o z poźn' zm') oraz instrukcja

przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji stanowiącazałącznik nr 2 dozarządzenia Wójta

Gminy Reńska Wieś Nr Ll\o[sz dnia o2'o1'2oo5 r' w sprawie ustalenia instrukcji obiegu

dokumentów finansowo _ księgowych, instrukcji przeprowadzania i rozliczania

inwentaryzacji oraz zakładowego planu kont'
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Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania'


