
ZARZ1\DZENIE NR 3/2014.
BURMISTRZA MIASTA RA WA MAZOWIECKA

z dnia 7 Iistopada 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz~dzie Miasta Rawa

Mazowiecka

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6Zniejszymi zmianami) oraz Zakladowej Instrukcji
Inwentaryzacyjnej stanowi'tcej zal'tcznik Nr 5 do Zarz'tdzenia Nr 52a/2010 Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowosci, zarz'tdzam co
nast~puje:

Inwentaryzacja metod't spisu z natury w Urz~dzie Miasta Rawa Mazowiecka.
1. Spisem z natury nalezy obj'tc:

aJ srodki trwale z wyj'ttkiem trudno dost~pnych ogl'tdowi i gruntow
bl pozostale srodki trwale
cl srodki pieni~zne w gotowce
dl papiery wartosciowe
cl druki scislego zarachowania.

2. Do przeprowadzenia inwentaryzacj i metod't spisu z natury wymienionych skladnikow
maj'ttkowych w okresie od 10 grudnia 2014 do 15 stycznia 20 15roku wyznaczam
komisj~ inwentaryzacyjn't w nast~puj'tcym skladzie:

1. Pani Grazyna Cieryt - Przewodnicz'tca
2. Pani Izabela Bors - Czlonek
3. Pani Katarzyna Madej - Czlonek

3. Inwentaryzacj~ nalezy przeprowadzic wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2014roku.
4. Skladniki maj'ttku niepelnowartosciowe nalezy spisac na oddzielnych arkuszach.

Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia salda i weryfikacji.
1. W drodze uzyskania potwierdzenia salda inwentaryzuje si~ :

aJ srodki pieni~zne zgromadzone na rachunkach bankowych
bl kredyty bankowe

cl naleznosci 1 z wyj'ttkiem tytulow publiczno -prawnych, spomych, naleznosci od
pracownikow, naleznosci i zobowi'tzan wobec osob nie prowadz'tcych ksi~
rachunkowych f.

2. W drodze weryfikacji poprzez porownanie danych w ksi~gach rachunkowych z
danymi wynikaj'tcymi z dokumentow inwentaryzuje si~:
aJ srodki trwale trudno dost~pne ogl'tdowi i grunty
bl naleznosci spome i w'ttpliwe
cl naleznosci i zobowi'tzania wobec pracownikow



dl naleznosci i zobowiqzania publicznoprawne
ef inwestycje rozpocz~te
ff wartosci niematerialne i prawne
gf fundusze wlasne
hi fundusze specjale
if pozostale kt6rych nie mozna bylo zinwentaryzowac metodq spisu z natury lub

potwierdzeniem saId.
3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji metodqpotwierdzenia saId i weryfikacji

skladnik6w majqtkowych wyznaczam komisj~ inwentaryzacyjnq w nast~pujqcym
skladzie.
1. Pani Agnieszka Czech - Przewodniczqca
2. Pani Bozena Walewska - Czlonek

4. Inwentaryzacj~ w drodze potwierdzenia saId i weryfikacji pozostalych skladnik6w
majqtkowych nalezy przeprowadzic wedlug stanu na dzien 31.12.2014 r..

W sprawach nienormowanych w zarzqdzeniu majq zastosowanie postanowienia Zakladowej
Instrukcji Inwentaryzacyjnej, 0 kt6rej mowa w podstawie prawnej niniejszego zarzqdzenia.

Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Zast~pcy Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka.


