Zarz4dzenie nr 15/2017

Dyrektora Powiatowe go Zakladu Katastralnego we Wroclawiu
z dnia 30 listopada20lT r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacjirocznej aktyw6w i pasyw6w.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia29 wrzelnra 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U. 2016 poz.l047
zp62n. zm.) zarz4dzam, co nastgpuje:

$r.
Przeprowadzenie czgSciowej inwentaryzacji skladnik6w maj4tkowych
ZakJadzie Katastralnym we Wroclawiu wedlug stanu na dzieh3l.l2.20l7 r.

w

Powiatowym

$2.
Powolujg Komisjg Inwentaryzacyjnq w nastgpuj4cym skladzie osobowym:
1. Edyta Wasicka-Pawlus - przewodniczqcy,
2. Marlena Jarek - czlonek.

s3.
4c e s ktadn iki

m aj 4tk owe
Inwentaryz acj q nale2y obj 46 nastgpuj
1. w drodze spisu z natury na ostatni dzieir roku:
- Srodki pienig2ne w kasie,

2.

:

- czeki,
- nie zu|yte materialy, kt6rych wartoSi jest odpisywana w koszty w momencie zakupu;
w drodze spisu z natury:
- obce Srodki trwale,
- Srodki trwale nie znajduj4ce sig na terenie strzezonym;

3.

4.

w drodze pisemnego potwierdzenia salda lub stanu:
- Srodki pienigZne zgromadzone na rachunkach bankowych,
- naleZnoSci za wyjqtkiem spornych i w4tpliwych, od pracownik6w oraz publicznoprawnych, w IV kwartale roku, nie p62niej niz do 15.01.2018 r.;
w drodze por6wnania danych ksi4g rachunkowych z odpowiednimi dokumentami na
ostatni dzieri roku:
- naleZnoSci i zobowi4zania sporne i w4tpliwe.
- naleZnoSci i zobowi4zania publicznoprawne,
- naleznoSci i zobowi4zania wobec pracor,vnik6w.
- r ozliczenia mi gdzyokresowe koszt6w,

5.

- fundusze specjalne, rezerwy i przychody przyszlych okres6w,
- pozostale aktywa i pasywa niewymienione w $ 3 pkt 1-3;
Odstgpuje sig od potwierdzania sald zerowych naleZnoSci ewidencjonowanych na
koncie 221 tyttilem oplat pobieranych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 17 mala
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D2.U.2017 poz.2101). Oplaty te pobiera
sig przed udostgpnieniem materiai6w zasobu oraz. przed wykonaniem czynnoSci, o
kt6rych mowa w art. 40b ust.1 ustawy, traktuj4o jako przedplatg na poczetrcalizacji
zam6wieni a r rczlicza

si

g dokumentern ob liczen i a optaty.

rw$rurl,

lnatezy spisai w dniu 29.12.2017 r.

na

arkuszach spisu z natury, z wyj4tkiem Srodk6w pieniqZnych i czek6w, kt6re mog4 by6 spisane
w formie protokolu inwentaryzacji kasy.

$s.
Skladniki majEtkowe, o kt6rych mowa

w $ 3 pkt 2 naleZy

spisa6 do dnia 29.12.2017 r. na

odrgbnych arkuszach spisu z natury, odpowiednio:
- Srodki trwale obce - wg wlaScicieli,

- sprzgt nie objgty calodobowym nadzorem

Arkusze spisu
fi nansowo -ksi

g

- wg os6b odpowiedzialnych materialnie.

$6.
natury pobierze przewodnicz4cy komisji inwentaryzacyjnej

z

gowym pr zed r ozp o czgciem

w

Dziale

spi su.

$7.
Inwentaryzacjg aktyw6w i pasywtiw wymienionych w $ 3 pkt 3 i 4 przeprowadz4pracownicy
D zialu fi nansowo -ksi g go we go.

$8.
Zob owi1zujg komi

sj

g inwentaryzac yj n4 do

;

1. przeprowadzenia inwentaryzacji (przy czynnym udziale os6b

materialnie

odpowiedzialnych), dokladnie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym;

2.

przestrzegania og6lnie obowi4zuj4cych przepis6w

o

inwentaryzacji oraz

zasad

okreSlonych w Instrukcji inwentaryzacyjnej (zal4czntk do Zarzqdzenia nr 5/2015 z dnia

18.09.2015

r.) oraz w Instrukcji ewidencji i kontroli druk6w Scislego

zarachowania

(zal4cznik do Zarz4dzenia nr 212014 z dnia24.02.2014 r.);

3.

przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej

do

dzia\u finansowo-

ksiggowego w terminie do 05.01.2018 r.

$e.
Wykonanie Zarz4dzenia powierza sig przewodnicz4cemu komisji rnwentaryzacyjnej.
$ 10.
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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