WdJT

GMIN-y

LOPUSZxNO
woj. swi^tokrzyskie

Zarzqdzenie Nr 60/2012
Wojta Gminy w Lopusznie
z dnia 03 grudnia 2012 r.

w sprawie :przeprowadzenia inwentaryzacji w Urz^dzie Gminy Lopuszno i powotania
komisji -zespolu spisowego do przeprowadzenia weryfikacji oraz spisu z natury
srodkow trwatych i pozostatych srodkow trwalych.
Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fmansach publicznych
(Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 26 i 27 ustawy o rachunkowosci z dnia 29
wrzesnia 1994 r(tekst jednolity Dz. U . z 2009 r. Nr 152, poz.1223 oraz Dz. U . Nr 165, poz.
1316 z pozn. zmianami) zarz^dza si^, co nast^puje:
§1
Przeprowadzenie inwentaryzacji maj^tku Gminy Lopuszno na dzien 31.12.2012 r.
§2
Inwentaryzacje nalezy dokonac zgodnie z Instrukcj^ Inwentaryzacyjn^ /zai. nr 5 do Zarz. Nr
70/2009 Wojta Gminy Lopuszno z dnia 25 listopada 2009 r./
§3
Inwentaryzacje w formie weryfikacji dokonac poprzez porownanie danych w ksi^gach
rachunkowych z danymi wynikajacymi z dokumentow zrodlowych przez pracownikow dzialu
ksi^gowosci.
§4
Zarz^dzam przeprowadzenie inwentaryzacji poprzez dokonanie spisu z natury i powoluj^
komisj? inwentaryzacyjn^ zwan^-zespolem spisowym
I Okreslam:
1. Rodzaj spisywanych skiadnikow maj^tku -srodki trwale i pozostaie srodki trwale,
2. Rodzaj inwentaryzacji - okresowa.
3.Spis z natury wg stanu na dzien 31.12.2012 r.
4. Termin:
a) rozpocz?cie spisu z natury 15.12.2012 r.
b) zakonczenie 15.01.2013 roku
5. Nazwa obiektu i oznaczenie pomieszczenia:
Srodki trwale i pozostaie srodki trwale znajduj^ce si^ na stanie Urz^du Gminy Lopuszno.
II. Ustalam:
Osob^ odpowiedzialn^ za spisanie skiadnikow maj^tku:
Sochacka Teresa-Inspektor ds. organizacyjnych.
III. Do przeprowadzenia spisu z natury okreslonych skiadnikow maj^tkowych
wyznaczam zespol spisowy w sktadzie:
1 )Jarz4b Zofia -Przewodnicz^ca
2) Dudek Anna - czlonek
3) Krzesimowska Jolanta - czlonek
4) Nyga Michat- czlonek /odpowiada wyl^cznie za spis wszystkich urz^dzen
komputerach, kserokopiarek, drukarek i programow komputerowych na
terenieUG Lopuszno/

IV. Przekazanie
Spisowego.

ponumerowanych

arkuszy

spisowych

Przewodnicz^cemu

Zespotu

§5
Rozliczenie inwentaryzacji powierzam Skarbnikowi Gminy.
§6
Zarz^dzenie wchodzi z dniem podj^cia.

Zdzishiic

OtrzymuJ4 do realizacji wg kompetencji:
1. Przewodnicz^ca Komisji Inwentaryzacyjnej
2. Czlonkowie Zespolow Spisowych
Dudek Anna - czlonek
Krzesimowska Jolanta - czlonek
Nyga Michal- czlonek

3. Skarbnik Gminy
4. Z-ca Skarbnika
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