
Zarządzenie nr 165/B /2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z
2021r poz.217 z późn.zm.) oraz art.26 ust.l, art.30 ust.1 ust.2 pkt 3 i 4 ru1.33 ust.3 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r poz.l372 z późn.zm.)
zarządzam co następuje:

§1

Powołuję się Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:

Przewodnicząca komisji - Kaczmarczyk Bożena

I zespół spisowy
Członek - Wilkowska Beata
Członek - Kaczmarczyk Michał

II zespół spisowy
Członek - Piechór Ewa
Członek - Bilińska Anna

III zespół spisowy
Członek - Suska Kamil
Członek - Piekarzewski Robert

§2

1. Komisję inwentaryzacyjną zobowiązuje się do dokonania inwentaryzacji za 2021 rok

następujących składników:

l) drogą spisu z natury

a. papierów wartościowych (weksle, czeki),

b. druków ścisłego zarachowania,

c. środków trwałych ( z wyłączeniem środków trwałych do których

dostęp jest utrudniony),

d. pozostałych środków trwałych w używaniu.

e. gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych złożonych jako zabezpieczenie należytego

wykonania umów.



2) drogą weryfikacji

a. wartości niematerialne iprawne,

b. środki trwałe w budowie,

c. grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości

d. środki trwałe, do których do tęp jest utrudniony,

e. kredyty, zaciągnięte pożyczki,

f. należności i zobowiązania,

g. należności sporne i wątpliwe.

3) drogą uzy kania potwierdzenia alda

a. środków na rachunkach bankowych

b. należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych,

c. papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

2. Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej zobowiązuję się do:

- sprawowania nadzoru nad przebiegiem i dokumentowaniem inwentaryzacji

w celu zapewni nia sprawnego i terminowego przeprowadzenia inwentaryzacji,

- przeprowadzenia szkolenia i instruktażu, przy współudziale Skarbnika Miasta i Gminy

wszystkich członków komisji,

- objęcia szczegółową ewidencją i rozliczenia pobranych arkuszy pisowych,

- pobrania wyj a śnień od osób materialnie odpowiedzialnych, w przypadku wystąpienia

różnic inwentaryzacyjnych,

- ustalenia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i wnioskowania w sprawie ich

rozliczenia,

- sporządz nia prawozdania z przygotowania, przebiegu i zakończenia czynności

inwentaryzacyjnych.

3. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.

§3

złonków komi Ji czyni się odpowi dzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne
przeprowadzeni inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.



Serock

Artur Ba uishi.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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