Zarządzenie Nr 39 /2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej w Miejskiej Hali Sportowej
w Karczewie
Na podstawie art.26, 27 i 28 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Z
2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza sie przeprowadzenie inwentaryzacji w Miejskiej Hali Sportowej
w Karczewie na dzień 31 marca 2012 r.
2. Wykazany w księgach rachunkowych stan aktywów i pasywów na dzień 31 marca
2012 r. podlega zweryfikowaniu w drodze inwentaryzacji polegającej na:
1) spisaniu z natury (zadanie komisji inwentaryzacyjnej),
2) weryfikacji prawidłowości stanów z ksiąg rachunkowych przez porównanie ich z
odpowiednimi dokumentami (zadanie księgowego Miejskiej Hali Sportowej).
3. Inwentaryzację w drodze weryfikacji stanów wynikających z ksiąg rachunkowych
na dzień likwidacji przez porównanie ich z odpowiednimi dokumentami i wartości tych
składników należy objąć:
1) wartości niematerialne i prawne, inwestycję rozpoczęte, fundusze i kapitały, przychody
przyszłych okresów;
2) środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, grunty, roszczenia sporne,
należności wątpliwe;
3) zasoby, których nie objęto spisem z natury, gdyż znajdują się poza Miejską Halą
Sportową np. w przerobie, a kontrahent, u którego się znajdują nie potwierdził ich stanu;
4) salda rozrachunków, których z uzasadnionych przyczyn nie uwzględnia się z
kontrahentami.
§ 2. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury powołuje się
komisję w składzie:
1) Okońska Marta - przewodnicząca komisji,
2) Bieńkowska Paulina – członek komisji,
3) Stankiewicz Jarosław - członek komisji.
2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji stanów wynikających z
ksiąg rachunkowych wyznacza się Głównego Księgowego Miejskiej Hali Sportowej – Joannę
Kadlec.
§ 3. 1. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych
w zakresie druków ścisłego zarachowania odpowiedzialny jest przewodniczący komisji
inwentaryzacyjnej.
2. Za wycenę składników majątkowych zlikwidowanej jednostki jest odpowiedzialny
Główny Księgowy Miejskiej Hali Sportowej.
§ 4. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia inwentaryzacji powierza się
Likwidatorowi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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