
 

Zarządzenie Nr 0050.48.2017 

Wójta Gminy Nedza  

z dnia 31 stycznia 2017 r. 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i 

kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg 

rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy  

 

 

Na podstawie 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.) oraz art. 4 i art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1 

 

W  Zarządzeniu Nr 0050.446.2016 Wójta  Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie instrukcji 

określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów 

księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy w Załączniku  Nr 1 p.n.  „Instrukcja 

określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów 

księgowych i ksiąg rachunkowych”,  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 4 ust. 36 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 4 ust. 36 Komórka ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązana 

jest do niezwłocznego przekazywania do komórki ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami  

informacji o wygaszonych deklaracjach na podstawie aktu zgonu.” 

 

2) w § 4 dodaje się ust. 37 w brzmieniu: 

 

„§ 4 ust. 37  Zobowiązuje się  komórkę ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności 

gospodarczej do przekazywania do komórki ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

- miesięcznej informacji o zmianach w ewidencji działalności gospodarczej, 

- oraz miesięcznej informacji o zarejestrowanych urodzeniach i zgonach mieszkańców Gminy 

Nędza. 

W/w przekazywać należy w  terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu za dany miesiąc.” 

 

3) w § 4 dodaje się ust. 38 w brzmieniu: 

 

„§ 4 ust. 38  Zobowiązuje się  komórkę ds. obsługi Rady Gminy do przekazywania do komórki ds. 

wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznej informacji o zmianach w 

wydanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W/w przekazywać należy w  terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu za dany miesiąc.” 

 

4) w § 4 dodaje się ust. 39 w brzmieniu: 

 

„§ 4 ust. 39 Zobowiązuje się komórkę ds.  pozyskiwania środków zewnętrznych do dołożenia należytej 

staranności aby wszelkie środki trwałe pozyskane ze środków zewnętrznych wykorzystywane były 

zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie danego zadania.”  

 
§ 2 

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy do zapoznania się z  instrukcją oraz przestrzegania zasad w 

niej zawartych. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


