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ZARZĄDZENIE NR 141/2017
WÓJTA GMINY LELÓW
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów za rok 2017
w jednostkach obsługiwanych przez Urząd Gminy Lelów

Na podstawie art. lOa pkt 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),w związku z uchwałą Nr
XXXVII/261/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Lelów oraz art. 4 ust. 3 pkt 3, art. 26 i art. 27 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)
oraz Instrukcji Inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 82/2011 Wójta Gminy
Lelów z dnia 28 listopada 2011 r. zarządzam:

Przeprowadzić inwentaryzację roczną aktywów i pasywów za rok 2017 w okresie
od 30 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. w jednostkach budżetowych obsługiwanych
przez Urząd Gminy Lelów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie oraz w Gminnym
Żłobku w Lelowie „Wesoły Maluch”, zwanych dalej „Jednostkami obsługiwanymi”:

1) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych),
papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów
obrotowych - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości
z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
2) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych
przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej,
należności, w tym udzielonych pożyczek, oraz powierzonych kontrahentom własnych
składników aktywów - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów
potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych
aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
3) należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących
ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, - drogą porównania danych ksiąg
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Czynności spisowe przeprowadzą zespoły spisowe powołane przez Przewodniczącego
Komisji Inwentaryzacyjnej.

*3
Zobowiązuje się Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
instruktażu i szkolenia członków Komisji Inwentaryzacyjnej.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Przewodniczącemu Komisji
Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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