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ZARZADZENIE NR 206/2016
WOJTA GMINY BRODY
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania
danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości
tych skladników w Urzędzie Gminy w Brodach.
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm.), Zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy
w Brodach z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
w Urzędzie Gminy w Brodach — punkt 4 załącznika Nr 1 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. z późniejszymi
zmianami - postanawiam co następuje:
Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania danych
ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych
składników w Urzędzie Gminy w Brodach o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowoś ci ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z póź.
zm.) z wyłączeniem gruntów, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz wartości
niematerialnych i prawnych.

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
Justyna Usowska — przewodnicząca komisji;
Joanna Margula- członek komisji;
Monika Glina — członek komisji;
Grzegorz Kwiecień — członek komisji,
Nina Tomanek — Brzoza — członek komisji.
Anna Jasztal — członek komisji.

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w terminie do
dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 rok, o którym mowa wart. 24 ust.5 pkt.2 ustawy
o rachunkowości.

Zobowiązuje się komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenia
protokołu z wyników inwentaryzacji.

Wykonanie zarządzenia porucza się Przewodniczącemu komisji inwentaryzac jnej.

WÓJT GN

BRODY
&

MarzAlrfnat

