
zARzĄDzENlE Nr 63120 10
Wojta Gminy Kruklanki
z dnia 8 grudnia 2010r.

w s p rawi e : przeprow adzenia inwentary zacji sl<ładnik w maj ątkowyc h.

Na podstawie art. 26 ttst. 3 pkt. 4 oraz art. 27 ust. l i 2 z dnia 29 września |994r.
o rachunkowości (Dz. U' Nr I2l, poz. 591 ze nnianami ) oraz InstrŃcji w sprawie inwentaryzacji
w Urzędzie Gminy Kruklanki stanowiącej załączlrk nr 5 do zarządzenia nr 3212006 W jta Gminy Kruklanki z dnia
3l paździenka2006 r'
zarząAzam:

$1
Przeprowadzenie inwentaryzacji składnik w aktyw w Urzędu Gminy Kruklanki, Gminnego

ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruklankach,
Gminnego ośrodka Kultury w Kruklankach, według stanu nadziei 31 grudnia 20I0r.

$2
Inwentaryzację naleĘ przeprowadzii w terminie od dnia 8 grudnia 20l0r. do dnia 14 sĘcznia

201k.

$3
Inwentaryz acjąnaleĘ obj ą następuj ące składniki maj ątkowe :

1) środki trwałe orazwartości niematerialne i prawne,
Ż) środki trwałe w budowie,
3) środki trwałe w użytkowaniu,
4) środki pieniężne na rachunkach bankowych
5) środki pieniężne wkasie'
6) naleŻności i zobowiązania,
7) materiaĘ, w tym: paliwo w pojazdach i olej opałowy w zbiornikach,
8) druki ścisłego zarachowania.

$4
Do przeprowadzetiainwentaryzacjivryznac am zesp ł spisowy w następującym stJadzie:

1. Krzys of Zyndul -przewodniczący)
2. Danuta oŻga_ członęk.
3. Andrzej Pawlik _ członek,
4. Cezary Sieradzki _ członek,
5. Ktzysztof Szydłowski_ członek,

$5
Zobowiązllję komisję i zespoły spisowe do:

1) przeprowadzenta inwentaryzacjiprzy crynrlym:udziale os b materialnie odpowiedzialnych,
2) przestrzegania og lnie obowią,zujących przepis w o inulentaryzacji oraz zasad i sposob w

postępowania określonych w Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załączntk nr 5 do
zarządzeniaNt 3212006 W jta Gminy Kruklanki z dnia3l puŻdziernika 2006 r.

3) dokonania r ozliczenia inw entaryzacji,
4) lldziału w szkoleni u doĘ czącym przeprowadzenia inwentary zacji,
5) przestrzegania zasad uj ętych w instrukcj i inwentaryzacyj nej .

$8
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.


