WÓJT GMINI?
w Brodach

ZARZADZENIE NR 79/2014
WOJTA GMINY W BRODACH
z dnia 15 września 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych.
Na podstawie art.26 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst
jednolity Dz.U.z 2013r. poz. 330 póź. zm.) oraz działu „IV — Inwentaryzacja" instrukcji w
sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za
powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Brodach wprowadzonej Zarządzeniem Nr 73/2007r.
Wójta Gminy w Brodach z dnia 12 grudnia 2007r. postanawiam co następuje:
§1
Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych- środków
trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych
znajdujących się na stanie Urzędu Gminy w Brodach.
§2
Powołuję na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Panią Lipa Barbara i na jej
wniosek komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1.Wiesława Wójcik -członek
- członek
2. Paweł Zięba
3. Rajmund Gębura - członek
4. Anna Kucharczyk - członek
§ 3.
Przyjmuję plan przeprowadzenia inwentaryzacji stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§4
Inwentaryzację składników majątkowych należy przeprowadzi według stanu na dzień 30
września 2014 roku.
§5
Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona w dniach od dnia 01 października do dnia 30
października 2014r.
§6
Członków komisji czynię odpowiedzialnych za właściwe, dokładne i rzetelne
przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79 /2014
z dnia 15 września 2014 roku

PLAN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI
Lp.

1.

Rodzaj inwentaryzacji

Rodzaj aktywów lub
pasywów objętych
danym rodzajem
inwentaryzacji
Spis z natury Wszystkie rzeczowe
Inwentaryzacja
składniki majątkowe
Według stanu na dzień znajdujące się na
30 września 2014
stanie Urzędu Gminy
roku
w Brodach.
Aktywa podlegają_ce
inwentaryzacji:
- środki trwałe,
- pozostałe środki
trwałe,
- materiały,
- wartości
niematerialne i
prawne.

Rodzaj czynności inwentaryzacyjnych

Termin rozpoczęcia i zakończenia

1.dokonanie spisu z natury oraz
kontrola prawidłowości spisu,
2. przeprowadzenia inwentaryzacji
aktywów i pasywów drogą porównania
danych ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi dokumentami i
weryfikacji realnej wartości tych
składników,
3.wycena i ustalenie wartości spisanych
z natury składników majątkowych oraz
ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
4.ustalenie przyczyn powstania różnic
inwentaryzacyjnych,
5.powstanie i umotywowanie
wniosków co do sposobu rozliczenia

Rozpoczęcie — 01 października
2014r.
Zakończenie — 30 października
2014r.

różnic inwentaryzacyjnych,
6.ocena przydatności gospodarczej
objętych spisem składników
majątkowych oraz powstanie i
umotywowanie wniosków dotyczących
zagospodarowania zapasów
niezbędnych i nadmiernych, usunięcia
nieprawidłowości w przechowywaniu
zapasów oraz wszelkich innych
nieprawidłowości w gospodarce
składnikami majątku stwierdzonych w
czasie spisu,
7.ujecie w księgach rachunkowych
różnic inwentaryzacyjnych i rozliczenie
inwentaryzacji
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