
ZARZĄDZENIE NR 32.2018
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 
materiałów, należności i sald kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 26 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 395 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Nr 16.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości - Załącznik nr 4 Instrukcja w sprawie gospodarki 
majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację w kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w dniu 31 grudnia 2018 r. 
metodą spisu z natury.

§ 2. Przeprowadzić inwentaryzację środków pieniężnych na rachunkach bankowych według stanu na dzień 
31 grudnia 2018 r. metodą porównania.

§ 3. Przeprowadzić inwentaryzację materiałów znajdujących się w magazynie według stanu na 31 grudnia 
2018 r. metodą spisu z natury.

§ 4. Przeprowadzić inwentaryzację należności od kontrahentów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
metodą potwierdzenia sald.

§ 5. Przeprowadzić inwentaryzację sald kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
metodą weryfikacji.

§ 6. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustala się na 31 grudnia 2018 r., a zakończenia na dzień 15 stycznia 
2019 r.

§ 7. Inwentaryzację metodą spisu z natury przeprowadzi stała komisja powołana do spraw inwentaryzacji 
w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

§ 8. Inwentaryzację metodami porównania, potwierdzenia sald i weryfikacji przeprowadzą pracownicy 
Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zgodnie z zakresami czynności.

§ 9. Ostatecznym terminem rozliczenia inwentaryzacji jest 85 dzień po dniu bilansowym.

§ 10. Za prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest Skarbnik Urzędu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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