
ZARZADZENIE NR OR.120.53.2013
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości
oraz powołania stałej komisji  inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzania w Urzędzie

Miejskim w Białej

           Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tj. z 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 4
załącznika do Zarządzania Nr OR.0152-45/2010 Burmistrza Białej  z dnia 30.12.2010 r. w
sprawie  ustalenia  zasad  przeprowadzania  inwentaryzacji  w  Urzędzie  Miejskim  w  Białej,
zarządzam co następuje:

§  1. Powołuję  skład  osobowy  stałej  komisji  inwentaryzacyjnej  do  przeprowadzenia
inwentaryzacji nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Białej

1) Dorota Małek – osoba odpowiedzialna materialnie za ewidencję gminnego zasobu
nieruchomości,

2) Beata  Czerska  –  osoba  odpowiedzialna  za  prowadzenie  ewidencji  księgowej
nieruchomości.

§ 2. Inwentaryzację nieruchomości należy przeprowadzać na ostatni dzień każdego roku 
obrotowego według stanu na dzień 31 października danego roku budżetowego.

§ 3. Inwentaryzację nieruchomości należy przeprowadzić w okresie od 1 do 30 grudnia 
danego roku budżetowego.

§ 4. Do obowiązków osób wymienionych w § 1 należy:
1) przeprowadzenie weryfikacji  poprzez porównanie danych wynikających z ewidencji 

księgowej z odpowiednimi dokumentami i weryfikację wartości składników 
inwentaryzowanych tą metodą,

2) porównanie danych z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu 
nieruchomości,

3) ustalanie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i przedkładanie wniosków 
do Burmistrza Białej w sprawie ich rozliczenia,

4) sporządzanie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i przedstawienie wyników 
weryfikacji wraz z wnioskami poinwentaryzacyjnymi.

§ 5. 1.Zobowiązuję komisję do:
1) przestrzegania  ogólnie  obowiązujących  przepisów  o  inwentaryzacji  oraz  zasad  i

sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem
gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

2) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji, nie później niż do 30 grudnia każdego roku.

2. Termin określony w ust. 1 pkt 3 w wyjątkowych sytuacjach może za zgodą Burmistrza
Białej zostać przedłużony.



§ 6. Skarbnik Gminy po otrzymaniu zatwierdzonego sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji
zarządzi ujęcie w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacyjnych.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr OR.0152.59/2010 Burmistrza Białej z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania  stałej  komisji  inwentaryzacyjnej  do przeprowadzenia  inwentaryzacji
nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Białej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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