Zarządzenie Nr 248/08
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej kas, druków ścisłego zarachowania,
paliwa, zakupionych i nie wydanych na dzień 31 grudnia 2008 roku towarów i
materiałów, gruntów będących w wieczystym uŜytkowaniu i trudno dostępnych
oglądowi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji
rozpoczętych, samochodu, laptopów oraz pozostałych aktywów i pasywów jednostki.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z
2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm./ oraz Zarządzenia Nr 73/2003r. Burmistrza Miasta z dnia
4 września 2003 roku w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w
Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski zarządzam co następuje:
§1
Przeprowadzić inwentaryzację roczną: kas, druków ścisłego zarachowania, paliwa,
zakupionych i nie wydanych na dzień 31.12.2008r. towarów i materiałów oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
§2
Spisem z natury naleŜy objąć środki pienięŜne, czeki gotówkowe, bloczki opłaty targowej
i inne druki ścisłego zarachowania, zakupione i nie wydane towary i materiały oraz samochód
i laptopy.
§3
W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych na dzień
31.12.2008 r. z danymi wynikającymi z dokumentów naleŜy objąć grunty będące w
wieczystym uŜytkowaniu i trudno dostępne oglądowi środki trwałe, wartości niematerialne i
prawne, inwestycje rozpoczęte, naleŜności sporne i wątpliwe a takŜe dochodzone w drodze
sądowej, naleŜności pracowników, naleŜności z tytułów cywilnoprawnych, rozliczenia
międzyokresowe czynne i bierne, przychody przyszłych okresów, kapitały własne, fundusze
specjalne oraz rezerwy.
§4
W drodze uzyskania potwierdzenia salda na dzień 31.12.2008 r. naleŜy objąć środki pienięŜne
zgromadzone na rachunkach bankowych, naleŜności od kontrahentów, poŜyczki i kredyty.

§5
Zaniechać przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów będących własnością Gminy Miejskiej
na dzień 31.12.2008r. za wyjątkiem gruntów oddanych w wieczyste uŜytkowanie ze względu
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na przeprowadzoną w dniach 1-15.10.2008r.inwentaryzację na dzień 30.09.2008r zgodnie z
Zarządzeniem nr 220/2008.
§6
Spis z natury naleŜy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2008 roku.
Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustala się na dzień 30.12.2008r.- termin zakończenia na
dzień 31.12.2008 roku.
§7
Na przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej powołuję Panią Anettę Wesołowską
i powierzam uprawnienia i obowiązki wynikające z § 13 ust. 2 instrukcji inwentaryzacyjnej.
§8
1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach powołuje się komisję w składzie:
1) Szeszko Emilia – przewodnicząca
2) Rubacha Joanna – członek
3) Parfieniuk Marta – członek
2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, paliwa, zakupionych i
nie wydanych towarów i materiałów oraz laptopów i samochodu powołuje się komisję w
składzie:
1) Wesołowska Anetta - przewodnicząca
2) Rybak Ala – członek
3) Bołdak Mikołaj – członek
§9
Inwentaryzacji metodą porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
dokona pracownik odpowiedzialny za ewidencję oraz pracownik referatu finansowobudŜetowego.
§ 10
Osoby powołane do komisji inwentaryzacyjnej zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego
– zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną przeprowadzenia spisu z natury.
§ 11
Sposób, metodę i miejsce przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej zawarto w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 248/08
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 12 grudnia 2008 r.
Inwentaryzacja roczna

Lp.

Nazwisko i imię
osoby
odpowiedzialnej

1.

Owerczuk Nina

2.

Iwańczuk Mieczysław

3.

Kondraciuk ElŜbieta

4.

Dębowska Ala

5.

Sukaczuk Wiesław

6.

Strapczuk Jarosław

7.

Białokozowicz Jerzy

8.

Kuptel Marcin

Rodzaj
inwentaryzowanego
składnika majątku

Skład komisji
inwentaryzacyjnej

Metoda
inwentaryzacji

Druki ścisłego
zarachowania, zakupione
i nie wydane towary
i materiały/31.12.2008r./

1. Wesołowska Anetta
2. Rybak Ala
3. Bołdak Mikołaj

Spis z natury

Paliwo,
samochód osobowy
/31.12.2008/

1. Wesołowska Anetta
2. Rybak Ala
3. Bołdak Mikołaj

Spis z natury

Paliwo,
druki ścisłego
zarachowania
(karty drogowe)
/30.12.2008/

1. Wesołowska Anetta
2. Rybak Ala
3. Bołdak Mikołaj

Spis z natury

Druki ścisłego
zarachowania( bilety
opłaty targowej)
/30.12.2008/

1. Wesołowska Anetta
2. Rybak Ala
3. Bołdak Mikołaj

Spis z natury

Środki trwałe trudno
dostępne oglądowi
(linie energetyczne)
/31.12.2008/

1. Sukaczuk Wiesław
2. Opryszczko Anna

Drogą
porównania

Środki trwałe trudno
dostępne oglądowi
(kanalizacja sanitarna i
wodociągi)
/31.12.2008/

1. Strapczuk Jarosław
2. Opryszczko Anna

Drogą
porównania

Środki trwałe trudno
dostępne oglądowi
(kanalizacja deszczowa,
nawierzchnie)
/30.12.2008/

1. Białokozowicz Jerzy
2. Opryszczko Anna

Drogą
porównania

Paliwo /31.12.2008/

1. Wesołowska Anetta
2. Rybak Ala
3. Bołdak Mikołaj

Spis z natury
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9.

Mazuruk Wojciech

10.

Irena Tomczuk
Irena Kołos

Druki ścisłego
1. Wesołowska Anetta
zarachowania /30.12.2008/ 2. Rybak Ala
3. Bołdak Mikołaj

Spis z natury

Inwentaryzacja kas
/31.12.2008/

1. Drozdowska Emilia
2. Parfieniuk Marta
3. Rubacha Joanna

Spis z natury

Jakimiuk Tamara
Syczewska Irena

Grunty będące w
wieczystym uŜytkowaniu
/31.12.2008/

1. Jakimiuk Irena
2. Syczewska Tamara
3. Opryszczko Anna

Drogą
porównania

12.

Nazaruk Tomasz

Laptopy
/31.12.2008/

1. Wesołowska Anetta
2. Rybak Ala
3. Bołdak Mikołaj

Spis z natury

13.

Gałuszewska Justyna

NaleŜności sporne i
wątpliwe

1. Rubacha Joanna
2. Gałuszewska Justyna

Drogą
porównania

14.

Gałuszewska Justyna

Rozliczenia
międzyokresowe czynne i
bierne
Przychody przyszłych
okresów
Kapitały własne
Fundusze specjalne
rezerwy

1.Opryszczko Anna
2. Gałuszewska Justyna

Drogą
porównania

15.

Opryszczko Anna

Inwestycje rozpoczęte

1. Opryszczko Anna
2. Bartoszuk Jerzy

Drogą
porównania

16.

Rosiak Barbara
Opryszczko Anna
Rubacha Joanna
Sadowska ElŜbieta

środki pienięŜne
zgromadzone na
rachunkach bankowych
poŜyczki i kredyty

17.

Gościk Urszula

NaleŜności pracowników

18.

Rubacha Joanna

NaleŜności od
kontrahentów

11.

Potwierdzenie
salda

1. Opryszczko Anna
2. Gościk Urszula

Drogą
porównania

Potwierdzenie
salda
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