
Zarządzenie Nr 0050.217 .2016 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 6 czerwca 2016 r.   

  

w sprawie zmiany Zarządzenia 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 2013 r., poz. 330 

z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) 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. 26 uchyla się ust 26; 
  

2) w § 7 dodaje się  ust. 34 w brzmieniu: 
 

„§ 7 ust 34. W celu zapewnienia rzetelnych danych   w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie: 

-  skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy; 

-  skutków udzielonych ulg i zwolnień; 

- oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, 

obliczone za okres sprawozdawczy; 

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat (w zakresie § 031, § 032, § 033)  sporządza i przekazuje do: 

- Inspektora ds. księgowości podatkowej; 

- Skarbnika Gminy; 

następujące kwartalne  zestawienia: 

   - zestawienie do skutków  obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres     

        sprawozdawczy – zawierające w szczególności: powierzchnię i kwotę skutków ; 

- zestawienie skutków udzielonych ulg i zwolnień – zawierające w szczególności: dane podmiotu, 

powierzchnię i kwotę skutków; 

- oraz zestawienie skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja 

podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na 

raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) – 

zawierające w szczególności: dane podmiotu i kwotę. 

Zestawienia są przekazywane w  terminie do 7 dnia miesiąca następującego po kwartale za dany kwartał  

narastająco, a w przypadku braku danych pozycji obowiązuje również informacja negatywna ” 

  

3) w § 7 dodaje się  ust. 35 w brzmieniu: 
 

„§ 7 ust 35. W celu zapewnienia rzetelnych danych   w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie: 

- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, 

obliczone za okres sprawozdawczy; 



Podinspektor ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w zakresie § 049)  oraz Inspektor 

ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od towarów i usług (w zakresie 

§ 049) sporządza i przekazuje do: 

- Skarbnika Gminy; 

następujące kwartalne  zestawienia: 

- zestawienie skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja 

podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na 

raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) – 

zawierające w szczególności: dane podmiotu i kwotę. 

Zestawienia są przekazywane w  terminie do 7 dnia miesiąca następującego po kwartale za dany kwartał  

narastająco, a w przypadku braku danych pozycji obowiązuje również informacja negatywna.” 

 

4) w § 7 dodaje się  ust. 36 w brzmieniu: 
 

„§ 7 ust 36. W celu zapewnienia rzetelnych danych   w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie: 

-  skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy; 

-  skutków udzielonych ulg i zwolnień; 

- oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, 

obliczone za okres sprawozdawczy; 

Inspektor ds. księgowości podatkowej (w zakresie § 034)  sporządza i przekazuje do: 

- Skarbnika Gminy; 

następujące kwartalne  zestawienia: 

   - zestawienie do skutków  obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres     

        sprawozdawczy – zawierające w szczególności: liczbę pojazdów i kwotę skutków ; 

- oraz zestawienie skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja 

podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na 

raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru)  – 

zawierające w szczególności: dane podmiotu i kwotę. 

Zestawienia są przekazywane w  terminie do 7 dnia miesiąca następującego po kwartale za dany kwartał  

narastająco, a w przypadku braku danych pozycji obowiązuje również informacja negatywna.” 

 

5) w § 7 dodaje się  ust. 37 w brzmieniu: 
 

„§ 7 ust 37. Deklarację na podatek od nieruchomości dla Gminy Nędza na dany rok w zakresie gruntów 

sporządza Specjalista ds. gospodarki gruntami, kanalizacji i geodezji . Deklarację na podatek od 

nieruchomości dla Gminy Nędza na dany rok w zakresie gruntów  Specjalista ds. gospodarki gruntami, 

kanalizacji i geodezji sporządza w terminie do 31 stycznia danego roku i niezwłocznie przekazuje do 

komórki ds. wymiaru podatków i opłat . Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wynikające 

w szczególności z nabycia lub zbycia nieruchomości w zakresie gruntów  Specjalista ds. gospodarki 

gruntami, kanalizacji i geodezji sporządza w terminie 14 dni od zdarzenia mającego wpływ na 

przedmiot opodatkowania i niezwłocznie przekazuje do komórki ds. wymiaru podatków i opłat.” 

 

6) w § 7 dodaje się  ust. 38 w brzmieniu: 
 



„§ 7 ust 38. Deklarację na podatek od nieruchomości dla Gminy Nędza na dany rok w zakresie 

nieruchomości lub obiektów budowlanych  sporządza Specjalista ds. rolnictwa i gospodarki zasobami 

gminy . Deklarację na podatek od nieruchomości dla Gminy Nędza na dany rok w zakresie 

nieruchomości lub obiektów budowlanych  Specjalista ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy 

sporządza w terminie do 31 stycznia danego roku i niezwłocznie przekazuje do komórki ds. wymiaru 

podatków i opłat . Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wynikające w szczególności z 

nabycia lub zbycia nieruchomości lub obiektów budowlanych Specjalista ds. rolnictwa i gospodarki 

zasobami gminy  sporządza w terminie 14 dni od zdarzenia mającego wpływ na przedmiot 

opodatkowania i niezwłocznie przekazuje do komórki ds. wymiaru podatków i opłat.” 

 

 

§ 2 

Zobowiązuję  pracowników Urzędu Gminy  do zapoznania się z zarządzeniem oraz  do jego stosowania. 

§   3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


