
 

Zarządzenie Nr 0050.118.2015 

Wójta Gminy Nedza  

z dnia 20 kwietnia 2015 r. 
 

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.387.2014 Wójta Gminy Nedza  z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 
1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.387.2014 Wójta Gminy Nędza  z dnia 8 grudnia 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 

przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie 

Gminy w Nędzy, w § 3 ust 22 i ust 23  oraz w § 4 ust 21 wyrażenie: „ds. księgowości opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ds. egzekucji administracyjnej w zakresie opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ds. podatku od towarów i usług” 

zastępuje się wyrażeniem:  „ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz  ds. podatku od towarów i usług”. 
 

2. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenie Nr 0050.387.2014 Wójta Gminy Nedza  z dnia 8 grudnia 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 

przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie 

Gminy w Nędzy w WYKAZ-ie osób uprawnionych w Urzędzie Gminy do zatwierdzania 

dowodów księgowych pod względem merytorycznym,  wiersz o  Lp 19 otrzymuje brzmienie: 

 

19. Irmina 

Goździewicz  

-   wydatki w zakresie podatku od  towarów i usług; 

- wydatki dot. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

- pozostałe różne wydatki w zakresie prowadzonych spraw 

dot. gospodarki odpadami np. opłata pocztowa; 

- wynagrodzenia wypłacone inkasentom za inkaso opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

 

 

3. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.387.2014 Wójta Gminy Nędza  z dnia 8 grudnia 2014 r. w 

sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 

przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie 

Gminy w Nędzy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 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.  

 
 



  załącznik  

do zarządzenia Nr 0050.118.2015 

Wójta Gminy w Nędzy  

z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

 

 

WYKAZ 

 

osób upoważnionych do odbioru druków ścisłego zarachowania 

 

 

Imię i nazwisko Rodzaj druku ścisłego 

zarachowania 

Stanowisko 

Dorota Kuźnik K 103,  ds. podatkowych 

 

Łucja Nawrocka 

 

K 103,  ds. wymiaru  podatków 

Irena Solich  K 103,  ds. obsługi kasy  

 

Kornelia Porombka 

 

K 103,  ds. ubezpieczeniowych 

 

Irena Solich Czeki  gotówkowe Przechowywane w kasie  

 

Przewodniczący 

komisji  

 

Arkusze spisu z natury W miarę potrzeb 

Arnold Dziedzioch 

 

Gerard Piontek  

 

Karty drogowe 

 

Karty drogowe 

Kierowca 

 

Robotnik gospodarczy 

Irmina Goździewicz 

 

K 103,  ds. księgowości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz  ds. podatku od 

towarów i usług 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


