
Zarządzenie Nr 0050.71.2015 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 17 marca 2015 r.   

  

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.388.2014 Wójta Gminy Nedza z dnia 8 grudnia 2014 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 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 

2013r. poz. 594 z późn. zm.) 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. W Zarządzeniu Nr 0050.388.2014 Wójta Gminy Nedza z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie 
zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki 
budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy: 

 
1) w § 7 ust 18   otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 7 ust 18   Upomnienia w zakresie niewpłaconych należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wystawia się: 

-  w terminie do 14  dni po uprawomocnieniu się decyzji określającej wysokość tej opłaty, o której mowa w  art. 6m ust 2b 

ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, a dla zaległości nieprzekraczających 

kosztów upomnienia wystawia się jednorazowo  w terminie do 25  dni po upływie terminu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za czwarty kwartał. 

- natomiast  dla opłaty określonej w drodze decyzji o której mowa w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu 

czystości i porządku  w gminach w terminie do 25  dni po upływie terminu uiszczania opłaty, a dla zaległości 

nieprzekraczających kosztów upomnienia wystawia się jednorazowo  w terminie do 25  dni po upływie terminu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za czwarty kwartał.” 

 

2) w § 7 po ust 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu: 

 
„§ 7 ust 18a   Czynności zmierzające do wydania decyzji, o której mowa art. 6m ust 2b ustawy z dnia 13 września 1996r.  o 

utrzymaniu czystości i porządku  w gminach należy rozpocząć w terminie 10  dni po upływie terminu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.” 

 
2. W Załączniku Nr 3 p.n.  „Opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów,  

funkcji wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz    ich przetwarzania, a ponadto określenie 

wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji”  do Zarządzenia Nr 0050.388.2014 
Wójta Gminy Nedza z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia 
rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - 
Urzędu Gminy w Nędzy, pkt 5 p.n. Określenie wersji oprogramowania i daty 
rozpoczęcia jego eksploatacji  otrzymuje brzmienie: 

 
„ pkt 5 Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji 

lp nazwa programu aktualna wersja programu data rozpoczęcia 

eksploatacji 

programu 

1. Program Quorum F-K 

 

wersja: Quorum 2014/4/PS7 od 01.01.2011 r. 

2. Program Quorum Płace 

 

wersja: Quorum 2014/4/PS5 od 01.01.2011 r. 

3. Program Quorum Kadry 

 

wersja: Quorum 2014/4/PS5 od 01.01.2011 r. 



4. Program Quorum Magazyn 

 

wersja: Quorum 2014/4/PS4 od 01.01.2011 r. 

5. Program Quorum Środki Trwałe 

 

wersja: Quorum 2014/4/PS4 od 31.12.2009 r. 

6. Program Quorum ARP 

 

wersja: Quorum 2014/4 od 26.08.2011 r. 

7. Podatki i Opłaty Gminne  

 

wersja 1.69a 

 

od 01.01.2013 r. 

8. System Monitorowania Odpadów 

Komunalnych  

wersja 1.69a od 06.03.2013 r. 

 

9. QDeklaracje  edycja 2014  

 

wersja 2014/4/PS3 od 17.02.2015 r. 

 

§ 2 

Zmienione wersje oprogramowania rozpoczynają eksploatację z dniem 18 marca 2015 r. 

§ 3 

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

oraz jego stosowanie. 

§   4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


