Zarządzenie Nr 193 / 2009
Burmistrza Miasta Głuszyca
z dnia 05 listopada 2009 roku

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji mienia Gminy
w drodze spisu z natury

na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity
Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694 z późn. zm.) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej
Zarządzeniem Nr 29/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zarządzam, co następuje:
§1 Pełną inwentaryzacją objęte zostaną:
1) środki trwałe, w tym grunty, budowle, środki transportu, pozostałe środki trwałe,
2) wartości niematerialne i prawne,
3) finansowe składniki majątku trwałego w Urzędzie Miejskim,
4) środki pienięŜne w kasie i papiery wartościowe,
5) druki ścisłego zarachowania przechowywane w kasie, referacie organizacyjnym i biurze
obsługi klienta,
6) materiały biurowe Urzędu Miejskiego,
7) materiały w świetlicach wiejskich /opał/,
8) sprzęt w magazynie podręcznym uŜytkowany przez pracowników robót publicznych.
§2 1. Spisu składników wykazanych w § 1 naleŜy dokonać w dniach 16.11.2009 – 30.11.2009
wg stanu na 31.12.2009 r.
2. Składniki majątkowe naleŜy wydzielić w naturze i spisie według następujących kryteriów:
1) wartościowe od niepełnowartościowych,
2) zbędne,
3) przestarzałe,
4) uszkodzone.
§3 1. Komisja inwentaryzacyjna działa w składzie co najmniej trzyosobowym.
2. Powołuje się trzyosobowe zespoły spisowe do poszczególnych pól spisowych.
3. Skład osobowy zespołów spisowych określa załącznik nr 1do zarządzenia.
§4 Spis naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymogami instrukcji inwentaryzacyjnej.
§5 1. Z przeprowadzonej inwentaryzacji podkomisje sporządzają sprawozdanie, które powinno
zawierać:
1) wskazanie członków,
2) miejsce i datę przeprowadzenia inwentaryzacji,
3) przedmiot inwentaryzacji,
4) opis zinwentaryzowanego mienia ze wskazaniem jego wartości,
5) podpisy członków podkomisji.
2. Komisja inwentaryzacyjna sporządza sprawozdanie zbiorcze,
3. Do sprawozdania Komisji Inwentaryzacyjnej naleŜy dołączyć, jako załącznik, sprawozdanie
powołanych podkomisji oraz inne niezbędne dokumenty.

§6 Zabraniam Referatowi Organizacyjnemu udzielania członkom zespołów spisowych urlopów
i delegacji na czas trwania i rozliczania spisu.
§7 Po zakończeniu spisu przewodniczący zespołów spisowych sporządzą protokoły
z przeprowadzonej inwentaryzacji z uwzględnieniem czasu trwania spisu, numerów pobranych
arkuszy spisowych zuŜytych i niewykorzystanych, uwagi i wnioski odnośnie przygotowania pól
spisowych i spisanych składników.
Protokoły te, wraz z prawidłowo wypełnionymi arkuszami spisu z natury, naleŜy przekazać
Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do 05.12.2009 roku.
§8 1. Komisja inwentaryzacyjna rozpoczną pracę w dniu 10.11.2009.
2. Zakres prac zespołów spisowych nastąpi z chwilą przeprowadzenia wszystkich czynności, jednak
nie później niŜ do 16.11.2009 r.
§9 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
§10 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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