Zarz4dzenie nr

l7l20l8

Dyrekto ra Powiatowe go ZakNadu Katastralnego we Wroclawiu

z dnia 21 listopada20lS r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

akfirfw

i pasyw6w.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 v"rzefinia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U . 2018 poz. 395
zpohn. zm.) zarzqdzam, co nastgpuje:

s1.
Przeprowadzenre czgSciowej inwentaryzacji skladnik6w maj4tkowych
Zakladzie Katastralnym we Wroclawiu wedlue stanu na dzieh3I.l2.20l8 r.

w

Powiatowym

s2.
Powoluj g Komisj g Inwentaryz acyjnE w nastgpuj 4cym skladzie o sobowym
1. Edyta Wasicka-Pawlus - przewodnicz1cy,

:

2. Anida Bohdanowicz- czlonek.

$3.
Inwentaryz acj4 nale?y obj 4i nastgpuj 4ce skladniki maj 4tkowe
1. w drodze spisu z natury na ostatni dzieri roku:
- Srodki pienig2ne w kasie,

:

- czeki,

2.
3.

4.

5.

- nie zu?yte materialy, kt6rych wartoSd jest odpisywana w koszty w momencie zakupu;
w drodze spisu z natury:
- obce Srodki trwale,
- Srodki trwale nie znajduj4ce sig na terenie strze2onym;
w drodze pisemnego potwierdzenia salda lub stanu:
- Srodki pienigZne zgromadzone na rachunkach bankowych,
- nale2noSci za vryj4tkiem spornych i w4tpliwych, od pracownik6w oraz publicznoprawnych, w IV kwartale roku, nie p6Zniej niz do 15.0t.2019 r.;
w drodze por6wnania danych ksi4g rachunkowych z odpowiednimi dokumentami na
ostatni dzieri roku:
- naleZnoSci i zobowi4zania sporne i w4tpliwe,
- naleznoSci i zobowiqzania publicznoprawne,
- naleznoSci i zobowi4zania wobec pracownik6w,
- rozliczenia migdzyokresowe koszt6w,
- fundusze specjalne, rezervry 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 tytulem oplat pobieranych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.IJ.2017 poz.2l0l). Oplaty te pobiera
sig przed udostgpnieniem material6w zasobu oraz przed wykonaniem czynnoSci, o
kt6rych mowa w art. 40b ust.l ustawy, traktuj4c jako przedplatg na poczet realizacji
zam6wieni a i r ozlicza sig dokumentem obliczenia oplaty.

$4.
Skladniki maj4tkowe, o kt6rych mowa w $ 3 pkt 1 naleZy spisa6 w dniu 3I.12.2018 r. na
arkuszach spisu z natury, z wyj4tkiem Srodk6w pienigZnych i czek6w, kt6re mog4 byd spisane
w formie protokolu inwentaryzacji kasy.

$s.
Skladniki maj4tkowe, o kt6rych mowa w $ 3 pkt2 nale?y spisa6 do dnia 3L12.2018 r.

na

odrgbnych arkuszach spisu z natury, odpowiednio:
- Srodki trwale obce - wg wlaScicieli,
- sprzgt nie objgty calodobowym nadzorem - wg os6b odpowiedzialnych materialnie.

Arkusze spisu

z

$6.

w Dziale

naruiry pobierze przewodnicz4cy komisji inwentaryzacyjnej

finansowo-ksiggowym przed rozpoczEciem spisu.

$7.
Inwentaryzacjg aktyw6w i pasyw6w wymienionych w $ 3 pkt 3 i 4 przeprowadzqpracownicy
D zialu fi nans owo -ksi g go we go.

$8.
Zobowi4zujg komisj g inwentaryzacyjn4 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 (zalEcznlk do ZarzEdzenia nr 512015 z dnra

18.09.2015 r.) oraz

w Instrukcji ewidencji i kontroli druk6w Scislego zarachowania

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

3.

praekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej

do

dzia\u finansowo-

ksiggowego w terminie do 07.01 .2019 r.

$e.
Wykonanie Zarzqdzenia powierza sig przewodnicz4cemu komisji inwentaryzacyjnej.
$ 10.
Zarz1dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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