ZARZĄDZENIE NR 324/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 330; zmiany
w 2013r.: poz.613; zmiany w 2014r. poz. 768, poz. 1100)
zarządzam, co następuje
§ 1. Powołuję Zakładową Komisję Inwentaryzacyjną (ZKI) w składzie:
1) Przewodniczący - Robert Sopiński
2) Zastępca Przewodniczącego - Danuta Klima
3) Członek - Robert Rzepnicki
4) Członek - Dariusz Rutyna
§ 2. Zakładowa Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadza okresowe i doraźne inwentaryzacje majątku Gminy Miejskiej
Bolesławiec w celu ustalenia stanu faktycznego aktywów i pasywów w zakresie oraz w terminach określonych odrębnymi
zarządzeniami.
§ 3. Ustalam obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej:
1) określenie czynności dla zastępcy przewodniczącego oraz członków komisji,
2) wnioskowanie w sprawie składu osobowego zespołów spisowych oraz zmian lub uzupełnień w ich składzie,
3) przeprowadzanie szkolenia zespołów spisowych,
4) organizacja prac przygotowawczych do inwentaryzacji oraz dopilnowanie ich wykonania we właściwym terminie,
5) rozliczanie pobranych druków arkuszy spisowych, stanowiących druki ścisłego zarachowania,
6) wnioskowanie w sprawie zmiany terminu inwentaryzacji,
7) kontrola przygotowań do spisu z natury, jego przebiegu oraz prawidłowości wypełnienia arkuszy spisowych,
8) nadzór nad terminowym złożeniem wyjaśnień ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za
ich powstanie,
9) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych oraz wnioskowanie w sprawie ich rozliczenia,
10) przygotowywanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia niedoborów i szkód zawinionych,
11) wnioskowanie w sprawie sposobów zagospodarowania ujawnionych w czasie inwentaryzacji składników majątkowych
niepełnowartościowych, zbędnych, zużytych oraz w sprawie poprawy gospodarki składnikami majątku.
§ 4. Zakładowa Komisja Inwentaryzacyjna pełni swoje obowiązki do ostatecznego zakończeniai rozliczenia wyników
inwentaryzacji.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 38/97 Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 5 czerwca 1997r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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Uzasadnienie
Dokonanie zmian w skladzie Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej stało się konieczne ze względu na obowiązek
przeprowadzenia w 2014 roku inwentaryzacji wszytskich skladników majątkowych gminy. Zmieniony i powiększony sklad
komisji umożliwi skuteczny nadzór i kontrolę w trakcie trwania czynności inwentaryzacyjnych oraz sprawne wyjaśnienie
ewentualnych rozbieżności.
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