
Zarządzenie Nr  7/2022 

Wójta Gminy Wierzbica 

z dnia  8  lutego 2022 roku 

 

w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie 

mienia Gminy Wierzbica na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Materiały do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbica 

na dzień 31 grudnia 2021 roku przygotowują: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy; 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej; 

3) Zespół Szkolno Przedszkolny w Rudzie Wielkiej; 

4) Zespół Szkolno Przedszkolny w Zalesicach; 

5) Zespół Szkolno Przedszkolny w Łączanach; 

6) Zespół Szkolno Przedszkolny w Polanach; 

7) Gminne Przedszkole Publiczne w Wierzbicy; 

8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy; 

9) Gminny Żłobek w Wierzbicy; 

10) Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy; 

11) Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbica; 

12) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy; 

13) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy; 

14) Urząd Gminy w Wierzbicy w tym: 

a) Referat  Infrastruktury i Ochrony Środowiska, 

b) Referat Finansów. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się niezbędny zestaw materiałów do opracowania „Informacji o stanie mienia 

komunalnego Gminy Wierzbica na dzień 31 grudnia 2021 roku” zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia. 

2. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1-13 odpowiedzialne są za przygotowanie materiałów 

na drukach stanowiących załączniki do zarządzenia, prawidłowych pod względem 

rachunkowym i merytorycznym oraz za przekazanie danych w formie druku i w formie 

zapisu elektronicznego do Referatu Finansowego w terminie do dnia 10 marca 2022 roku. 

Wersja papierowa powinna zawierać pieczęć jednostki oraz podpisy osób sporządzających. 



3. Referat  Infrastruktury i Ochrony Środowiska sporządza informację na załącznikach nr 2 

i 3 do zarządzenia. 

4. Referat Finansowy sporządza informację na załącznikach nr 1, 4, 5-8 do zarządzenia.  

5. Dla jednostek organizacyjnych, którym Urząd Gminy w Wierzbicy prowadzi obsługę 

finansowo – księgową formularze, o których mowa powyżej sporządza Referat Oświaty 

Urzędu Gminy w Wierzbicy, odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez kierowników jednostek organizacyjnych. 

6. Dane winny być zgodne z prowadzoną przez jednostki organizacyjne ewidencją księgową. 

7. Dane do formularzy należy wpisywać w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

8. Część tabelaryczna winna zawierać również część opisową zawierającą wyjaśnienia 

powstałych różnic w mieniu w stosunku do roku poprzedniego oraz inne istotne informacje. 

 

§ 3 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, 

kierownikom Referatów Urzędu Gminy wymienionych w § 1 oraz Skarbnikowi Gminy 

Wierzbica. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 

 

 

 


