
Zarz~dzenie Nr ql( .3 I 2010 

Burmistrza Toszka 

z dnia 31.12.2010r. 

w sprawie : powolania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz okreslenia zasad 
przeprowadzenia w Urz~dzie Miejskim w Toszku inwentaryzacji naleznosci 
z tytulu dochod6w budzetowych 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci ( Dz. U. Nr 7 6 
z 2002r. poz.694 z p6zn.zm.) 

§ 1 
Powoluj~ Komisj~ Inwentaryzacyjn'l do przeprowadzenia w Urz~dzie Miejskim w Toszku 
inwentaryzacji naleznosci z tytulu dochod6w budzetowych Gminy Toszek w skladzie: 
-Pani Renata Lubiarz Przewodnicz'lCY Komisji 
-Pani Beata Gasz Czlonek Komisji 
-Pan Jacek Dolinski Czlonek Komisji 

§2 

1.Inwentaryzacja naleznosci winna swoim zakresem obj'lc: 
-naleznosci podatkowe (tj.podatek od nieruchomosci, podatek rolny, podatek lesny, 
podatek od srodk6w transportowych) 

- naleznosci z tytulu dzierzawy skladnik6w maj'ltkowych Gminy 
(tj. dzierzawa grunt6w, czynsz za obwody lowieckie, wynajem lokali mieszkalnych i 
uzytkowych) 

- naleznosci z tytulu oplat lokalnych i innych oplat stanowi'lcych dochody gminy na 
podstawie odr~bnych przepis6w( tj. oplata adiacencka ,oplata za zaj~cie pasa 

drogowego) 

- naleznosci z tytulu oplat za uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 

2.Inwentaryzacj~ naleznosci w Urz~dzie Miejskim w Toszku nalezy przeprowadzic na dzien 
31.12.2010r. tj.dzien bilansowy oraz zakonczyc do 15 stycznia 2011roku. 

3.Przeprowadzic inwentaryzacj~ naleznosci w drodze weryfikacji sald polegaj'lcej na 
sprawdzeniu poprawnosci i realnosci danego salda. Wykazane w ewidencji ksi~gowej 
wysokosci zaleglosci i nadplat por6wnuje si~ z dokumentacj'l, oraz stanem faktycznym 
dotycz'lcym wplat oraz zwrot6w, a takze wprowadzonych przypis6w i odpis6w. 



§ 3 

Zobowi<l_zuje si~ inspektor6w ksi~gowosci podatkowej : 
- Pani'l_ Iren~ Sus 
- Pani<l_ Agnieszk~ Mnochy 
do: 

a)sporz<l_dzenia wedlug stanu na dzien 31.12.201 Or. stosownych wydruk6w 
komputerowych , zestawien r~cznych zakresie : przypis6w , odpis6w , wplat 
,przeksi~gowan zwrot6w , zaleglosci ,nadplat 
b) sporz<l_dzenia w/w dokument6w zakresie podatk6w : 
- w przypadku os6b prawnych z wyszczeg6lnieniem: podatku od nieruchomosci , 
rolnego ,lesnego oraz podatku od srodk6w transportowych 

- przypadku os6b fizycznych z wyszczeg6lnieniem :podatku od nieruchomosci , 
htcznego zobowi'l_zania pieni~znego oraz podatku od srodk6w transportowych 

§4 
Celem rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji naleznosci zobowi'l_zuje si~ 
l.inspektor6w ds. wymiaru podatk6w Pani<t Iren~ Krzosa i Pani<t Jolant~ Widlo 
2.inspektora ds.archiwizacji i dokumentacji Pani<t Teres~ Kurzawa 
3 .inspektora ds.gospodarki nieruchomosciami Pani<t Ewe lin~ Czyzowicz 
4.podinspektora ds.rolnictwa Pani<t Sylwi~ Kruppa 
5.inspektora ds. dr6g Pan Bernard Cebula 

do pelnego zaangazowania w czynnosci zwi~ane z przeprowadzana inwentaryzacj<l_ a w 
przypadku niezgodnosci sald do podj~cia czynnosci wyjasniaj<l_cych. 

§5 

1.0soby dokonuj'l_ce weryfikacji (Komisja Inwentaryzacyjna) odnotowuj<l_ fakt 
przeprowadzenia inwentaryzacji na odpowiednich wydrukach komputerowych lub 
wykazach/zestawieniach , zamieszczaj'l_c klauzul~: 
, Dokonano weryfikacji salda na dzien ... ..... " 

2. W przypadku niezgodnosci salda nalezy podj<t6 czynnosci wyjasniaj<l_ce , a nast~pnie 
dokonac stosownych korekt. 

3.Z przeprowadzonej inwentaryzacji Komisja Inwentaryzacyjna sporz<l_dza odr~bny protok6l 
dla ka:Zdego rodzaju naleznosci obj~tej inwentaryzacj<l_ wedlug wzoru stanowi<l_cego zal<l_cznik 
do niniejszego zarz<l_dzenia. 

§6 

Zarz<l_dzenie wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



PROTOKOL Z WERYFIKACJI 

Saldo konta .221 ,Nale:lnosci z tytulu dochodow budzetowych" 
na dzien 31.12.2010r. 

Komisja Inwentaryzacyjna w skladzie: 
1 ................................... . 
2 .......•...•.•..•••....•............ 
3 ................................... . 

w dniu ......................... zweryfikowal said a konta ..................................... . 
i stwierdzil , ze saldo konta wynika z zapisow udokumentowanych sprawdzonymi i 

zatwierdzonymi dokumentami. 
Jest realne i poprawnie ustalone. 

Saldo obejmuje: 
1) 221 dz. 756 rozdz.75615§0310 ........................ zi.. .. §0910 ............................. . 
2) 221 dz. 756 rozdz.75615§0320 ......................... zi .... §0910 ............................. . 
3) 221 dz. 756 rozdz.75615§0330 ......................... zi ... §0910 ............................. . 

4) 221 dz. 756 rozdz.75616§0310 ........................ zi .... §0910 ............................. . 
5) 221 dz. 756 rozdz.75616§0310 ........................ zi.. .. §0910 ............................. . 
6) 221 dz. 756 rozdz.75616§0310 ........................ zi.. .. §0910 ............................. . 
7) 221 dz. 010 rozdz.01095§0750 ......................... z1...§0910 ............................. . 

8) 221 dz. 700 rozdz.70005§ 0470 ........................ zi .... §0910 ........................... . 
9) 221 dz. 700 rozdz.70005§ 0750 ..................... zi .... §0910 ........................... . 
10) 221 dz. 700 rozdz.70005§0690 ........................ zi .... §0910 ........................... . 
11) 221 dz. 756 rozdz .75618§0690 ...................... zi ... §0910 ........................... . 
12) 226 dz.756 rozdz. 75615§0310 ....................... zi ...... §0910 .......................... . 
13) 226 dz.765 rozdz. 75616§0310 ........................ zi.. ... §0910 .......................... . 

Sal do koncowe na dzien ........................ wynosi zl ................................. . 

Podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencje ksi~gow~ 

Podpisy czlonkow Komisji Inwentaryzacyjnej : 
1 ..................................... . 
2 .................................... . 
3 .................................... . 

Zatwierdzono 

Skarbnik Burmistrz Toszka 




