
Zarządzenie Nr 0050.395.2016 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 9 listopada 2016 r.   

  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.414.2015 Wójta Gminy Nedza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad 

prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - 

Urzędu Gminy w Nędzy  
  

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) oraz art. 33 

ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) zarządza się, co 

następuje: 
 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 0050.414.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości 

i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy z późn. zm.,  wprowadza się 

następujące zmiany: 
 

1) § 7 ust 15 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 7 ust 15 Upomnienia w zakresie niewpłaconych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym w kwocie 

powyżej 20,00 zł komórka ds. egzekucji niepodatkowych należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych i materiałów (w zakresie rejestru: dochody i wydatki jednostki urząd gminy)  

wysyła co najmniej raz na kwartał w terminie do 25  dnia miesiąca następnego po upływie kwartału, a dla  

niewpłaconych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym poniżej 20,00 zł nie rzadziej niż raz na 

półrocze w terminie do 25  dnia miesiąca następnego po upływie półrocza. W upomnieniu tym termin oczekiwania 

na uregulowanie należności przez dłużnika określa się na 7 dni od jego odbioru. W przypadku nieuregulowania 

należności przez dłużnika po pierwszym wezwaniu do zapłaty i braku innych wniosków od dłużnika (np. o 

rozłożenie należności na raty lub umorzenie), wysyłane jest ostateczne przedsądowne wezwanie do zapłaty (nie 

później niż w następnym kwartale). W wezwaniu tym termin oczekiwania na uregulowanie należności przez 

dłużnika określa się na 7 dni od jego odbioru. Wezwania doręcza się dłużnikowi za potwierdzeniem odbioru. Dla 

danej niewpłaconej należności budżetowej o charakterze cywilnoprawnym dopuszcza się wysłanie od razu 

ostatecznego przedsadowego wezwania do zapłaty z pominięciem upomnienia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, w terminie i na zasadach określonych w zdaniu pierwszym. Jeżeli zaległa należność nie zostanie 

uregulowana w terminie wyznaczonym w ostatecznym wezwaniu przedsądownym, komórka ds. egzekucji 

niepodatkowych należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i 

materiałów przygotowuje wniosek o skierowanie postępowania windykacyjnego na drogę sądową nie rzadziej niż 

raz na półrocze.” 

2) w § 7 dodaje się ust.  15a w brzmieniu: 
 

„§ 7 ust 15a  Upomnienia w zakresie niewpłaconych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym, o których 

mowa w § 7 ust 15 komórka ds. egzekucji niepodatkowych należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych i materiałów sporządza na podstawie zestawienia dłużników z programu 

Quorum F-K przekazanego przez: 

- komórkę ds.  dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy,  

- oraz komórkę  ds. księgowości budżetowej, 

w terminie do 15 dnia miesiąca następnego po upływie kwartału.” 

 

§ 2 

Zobowiązuję  Skarbnika Gminy  oraz pracowników Referatu Finansowego  do zapoznania się z zarządzeniem oraz jego 

stosowanie. 

§   3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


