Zarządzenie Nr 0050.258.2016
Wójta Gminy Nedza
z dnia 6 lipca 2016 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 ) 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.) zarządza się, co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr 0050.431.2015 Wójta Gminy Nedza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji
określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów
księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy z późn. zm. w Załączniku Nr 2 p.n.
„WYKAZ osób uprawnionych w Urzędzie Gminy do zatwierdzania dowodów księgowych pod
względem merytorycznym:”, wprowadza się następujące zmiany:
1) wiersz 2 otrzymuje brzmienie:
2.

Justyna Brząkalik

wydatki
związane
z
gospodarką
gruntami
i
nieruchomościami;
eksploatacja kruszywa, przekazywanie mienia gminnym
jednostkom organizacyjnym;
wydatki związane z zakupem gruntów i ich sprzedażą;
wydatki związane z mieniem komunalnym, w tym na
pokrycie
udziałów
w
kapitale
zakładowym
spółki
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy;
opłata za korzystanie ze środowiska;
wydatki w zakresie prowadzonych zleceń windykacji;
opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie
realizowanych zadań, w tym odpisy z ksiąg wieczystych;
gospodarka gruntami i nieruchomościami w szczególności w
zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, dzierżawy,
najmu, użytkowania, zmian w przekazywaniu w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gminnych,
komunalizacja mienia;
wydatki
związane
z
postępowaniem
spadkowym
prowadzonym przez Gminę zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny;
dowody księgowe dot. majątku trwałego w zakresie w/w
zadań;

2) wiersz 16 otrzymuje brzmienie:
16.

Waldemar Kalus

realizacja inwestycji w gminie w szczególności z wyjątkiem
inwestycji: drogi, gospodarka mieszkaniowa i obiekty sportowe
oraz
innych
przyporządkowanym innym pracownikom
merytorycznym;
wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji
sanitarnej w gminie;
dowody księgowe dot. majątku trwałego w zakresie w/w
zadań;

§2
Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy do zapoznania się z instrukcją oraz przestrzegania zasad w
niej zawartych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

