Nazwa

Podstawa prawna

Forma sporządzenia

Komórka merytoryczna

Rejestr zakupu

Ustawa z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z
2011r. Nr 177 poz. 1054)

elektronicznie

WF

Dostępność
pracownik
BIP
(imię i nazwisko)
REJESTRY
NIE
Janina Kociszewska

Centralny Rejestr
Umów

Zarządzenie nr
21.342.2013 Wójta Gminy
Wiązowna z
dn.31.01.2013r
Zarządzenie nr
21.342.2013 Wójta Gminy
Wiązowna z
dn.31.01.2013r
Zarządzenie nr
21.342.2013 Wójta Gminy
Wiązowna z
dn.31.01.2013r

elektronicznie

WF

NIE

elektronicznie

WF

elektronicznie

papierowo

Centralny Rejestr
Zleceń

Centralny Rejestr
Umów Pas Drogowy

Rejestr druków
Art.68 i art. 69 1 pkt 3
ścisłego zarachowania ustawy z 27 sierpnia 2009
o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013r.poz.885 z
późn. zm.)

Termin sporządzenia

Termin aktualizacji

Zakres danych

po zakończeniu
miesiąca do
sporządzenia deklaracji
VAT 7

na bieżąco

data otrzymania i
wystawienia, numer i
rodzaj dokumentu, NIP,
Nazwa i adres
sprzedawcy, wartość
zakupów brutto, zakupy
nieopodatkowane,
nabycie towarów i usług
w rozbiciu na brutto,
podatek, oraz stawki
podatku, wartość
zakupów netto, podatek
naliczony VAT oraz
podatek naliczony VAT
do odliczenia

Kinga Smolak

rocznie

na bieżąco

data umowy,
kontrahent, treść, data
przekazania do rejestracji

NIE

Kinga Smolak

rocznie

na bieżąco

data umowy,
kontrahent, treść, data
przekazania do rejestracji

WF

NIE

Kinga Smolak

rocznie

na bieżąco

WF

NIE

Kinga Smolak

rocznie

na bieżąco

numer umowy, data,
kontrahent, okres
obowiązywania, data
wpływu do wydziału,
nadany numer ID
data wydania lub
przyjęcia, treść(od kogo
otrzymano lub komu
wydano), seria i numery
druków, rozchód, stan,
data i potwierdzenie
odbioru.

UWAGI

Rejestr gwarancji

Art. 45 pkt.6 oraz art. 148
ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo
zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

elektronicznie

WF

NIE

Marlena Milewska

rocznie

na bieżąco

data wpływu,
kontrahent,
nazwa zadania
inwestycyjnego którego
dotyczy gwarancja,
Rodzaj i nr depozytu,
okres ważności,
data zwrotu depozytu- nr
pisma

Rejestr not księgowych

Zarządzenie nr
21.342.2013 Wójta Gminy
Wiązowna z
dn.31.01.2013r

elektronicznie

WF

NIE

Marlena Milewska

rocznie

na bieżąco

nr noty, data, odbiorca,
treść, kwota, data
zapłaty noty

Ewidencja decyzji
z tytułu opłaty
adiacenckiej

Art. 145 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o
gospodarce
nieruchomościami (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774)

arkusz kalkulacyjny

WF

EWIDENCJE
NIE
Beata Turska

przy rejestrowaniu
decyzji i opłacie

na bieżąco

numer kojejny umowy,
data umowy, nazwisko i
imię/nazwa firmy
kontrahenta, okres
obowiązywania, data
wpływu do wydziału,

Ewidencja decyzji za
zajęcie pasa
drogowego

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 1
czerwca 2004 r.w sprawie
określenia warunków
udzielania zezwoleń na
zajęcie pasa drogowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 140,
poz. 1481)

arkusz kalkulacyjny

WF

NIE

przy rejestrowaniu
decyzji

na bieżąco

numer kojejny umowy,
data umowy, nazwisko i
imię/nazwa firmy
kontrahenta, okres
obowiązywania, data
wpływu do wydziału,

Rb-27S Sprawozdanie z
wykonania planu
dochodów
budżetowych jednostki
samorządu
terytorialnego
Rb-27S Sprawozdanie z
wykonania planu
dochodów
budżetowych jednostki
samorządu
terytorialnego

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

papierowo

WF

kwartalnie (do 10.04,
10.07, 10 .10, 01.02)

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

elektronicznie

WF

kwartalnie (do 22.04,
22.07,22.10, 20.02)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Beata Turska

SPRAWOZDANIA
NIE
Bożenna Nejman/
Aneta Leleń

NIE

Monika Stan

Rb-27S Sprawozdanie z
wykonania planu
dochodów
budżetowych jednostki
samorządu
terytorialnego
Rb-27S Sprawozdanie z
wykonania planu
dochodów
budżetowych jednostki
samorządu
terytorialnego
Rb-28S Sprawozdanie z
wykonania planu
wydatków
budżetowych jednostki
samorządu
terytorialnego
Rb-28S Sprawozdanie z
wykonania planu
wydatków
budżetowych jednostki
samorządu
terytorialnego
Rb-28S Sprawozdanie z
wykonania planu
wydatków
budżetowych jednostki
samorządu
terytorialnego
Rb-28S Sprawozdanie z
wykonania planu
wydatków
budżetowych jednostki
samorządu
terytorialnego

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

papierowo

WF

NIE

Bożenna Nejman/
Aneta Leleń

miesięcznie (10 +11 dni
po zakończeniu m-ca)

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

miesięcznie (do 22
dnia kolejnego m-ca)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

papierowo

WF

NIE

Agnieszka Kowalska/
Aneta Leleń

kwartalnie (do 10.04,
10.07, 10 .10, 01.02)

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

kwartalnie (do 22.04,
22.07,22.10, 20.02)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

papierowo

WF

NIE

Agnieszka
Kowalska/Aneta Leleń

miesięcznie (10 dni po
zakończeniu m-ca)

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

miesięcznie (22 dni po
zakończeniu m-ca)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Rb-27ZZ Sprawozdanie Rozporządzenie Ministra
z wykonania planu
Finansów z dnia 16
dochodów zwiazanych stycznia 2014 r. w sprawie
z realizacja zadań z
sprawozdawczości
zakresu administracji
budżetowej
rządowej oraz innych
zadan zleconych
jednostkom
samorządu
terytorialnego

papierowo

WF

NIE

Bożenna Nejman/
Aneta Leleń

kwartalnie (do 08.04,
08.07,08.10, 31.01)

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

Rb-27ZZ Sprawozdanie Rozporządzenie Ministra
z wykonania planu
Finansów z dnia 16
dochodów zwiazanych stycznia 2014 r. w sprawie
z realizacja zadań z
sprawozdawczości
zakresu administracji
budżetowej
rządowej oraz innych
zadan zleconych
jednostkom
samorządu
terytorialnego

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

kwartalnie (do 12.04,
12.07,12.10, 10.02)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Rb-50 sprawozdanie o Rozporządzenie Ministra
dotacjach zwiazanych z
Finansów z dnia 16
wykonywaniem zadań stycznia 2014 r. w sprawie
z zakresu administracji
sprawozdawczości
rządowej oraz innych
budżetowej
zadań zleconych
jednostkom samorządu
terytorialnego
ustawami

papierowo

WF

NIE

Bożenna Nejman/Aneta kwartalnie (do 10.04,
Leleń
10.07, 10.10, 31.01)

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

Rb-50 sprawozdanie o Rozporządzenie Ministra
dotacjach zwiazanych z
Finansów z dnia 16
wykonywaniem zadań stycznia 2014 r. w sprawie
z zakresu administracji
sprawozdawczości
rządowej oraz innych
budżetowej
zadań zleconych
jednostkom samorządu
terytorialnego
ustawami

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

kwartalnie (do 14.04,
14.07,14.10, 15.02)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Rb-50 sprawozdanie o Rozporządzenie Ministra
wydatkach zwiazanych
Finansów z dnia 16
z wykonywaniem
stycznia 2014 r. w sprawie
zadań z zakresu
sprawozdawczości
administracji rządowej
budżetowej
oraz innych zadań
zleconych jednostkom
samorządu
terytorialnego
ustawami

papierowo

WF

NIE

Agnieszka
Kowalska/Aneta Leleń

kwartalnie (do 10.04,
10.07,10.10, 31.01)

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

Rb-50 sprawozdanie o Rozporządzenie Ministra
wydatkach zwiazanych
Finansów z dnia 16
z wykonywaniem
stycznia 2014 r. w sprawie
zadań z zakresu
sprawozdawczości
administracji rządowej
budżetowej
oraz innych zadań
zleconych jednostkom
samorządu
terytorialnego
ustawami

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

kwartalnie (do 14.04,
14.07,14.10, 15.02)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Rb-30S sprawozdanie z Rozporządzenie Ministra
wykonania planów
Finansów z dnia 16
finansowych
stycznia 2014 r. w sprawie
samorzadowych
sprawozdawczości
zakładów budzetowych
budżetowej

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

kwartalnie (do 22.04,
22.07,22.10, 20.02)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Rb-34S sprawozdanie z Rozporządzenie Ministra
wykonania dochodów i
Finansów z dnia 16
wydatków na
stycznia 2014 r. w sprawie
rachunku, o którym
sprawozdawczości
mowa w art.. 223 ust.
budżetowej
1 ustawy o finansach
publicznych

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

kwartalnie (do 22.04,
22.07,22.10, 20.02)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Rb-NDS sprawozdanie Rozporządzenie Ministra
o nadwyżce/deficycie
Finansów z dnia 16
jednostki samorzadu stycznia 2014 r. w sprawie
terytorialnego
sprawozdawczości
budżetowej

elektronicznie

WF

TAK

Monika Stan/Aneta
Leleń

kwartalnie (do 22.04,
22.07,22.10, 20.02)

na bieżąco

Gmina

Rb-PDP sprawozdanie z Rozporządzenie Ministra
wykonania dochodów
Finansów z dnia 16
podatkowych gminy stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

rocznie do 20.02

na bieżąco

Gmina

Rb-ST sprawozdanie o Rozporządzenie Ministra
stanie środków na
Finansów z dnia 16
rachunkach bankowych stycznia 2014 r. w sprawie
jednostki samorzadu
sprawozdawczości
terytorialnego
budżetowej

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan/Aneta
Leleń

rocznie do 20.02

na bieżąco

Gmina

Rb-NWS sprawozdanie Rozporządzenie Ministra
z wykonania planu
Finansów z dnia 16
wydatków jednostki stycznia 2014 r. w sprawie
samorzadu
sprawozdawczości
terytorialnego, które
budżetowej
nie wygasły z upływem
roku budżetowego

papierowo

WF

NIE

Agnieszka
Kowalska/Aneta Leleń

kwartalnie (do 10.04,
10.07)

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

Rb-NWS sprawozdanie Rozporządzenie Ministra
z wykonania planu
Finansów z dnia 16
wydatków jednostki stycznia 2014 r. w sprawie
samorzadu
sprawozdawczości
terytorialnego, które
budżetowej
nie wygasły z upływem
roku budżetowego

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

kwartalnie (do 22.04,
22.07)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Rb-Z kwartalne
sprawozdanie o stanie
zobowiązań wg
tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji

Rb-ZN kwartalne
sprawozdanie o stanie
zobowiazań oraz
naleznosci skarbu
państwa z tytułu
wykonywania przez jst
zadan zleconych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek
sektora finansów
publicznych w zakresie
operacji finansowych
Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek
sektora finansów
publicznych w zakresie
operacji finansowych
Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek
sektora finansów
publicznych w zakresie
operacji finansowych
Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek
sektora finansów
publicznych w zakresie
operacji finansowych
Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek
sektora finansów
publicznych w zakresie
operacji finansowych

Rb-ZN kwartalne
sprawozdanie o stanie
zobowiazań oraz
naleznosci skarbu
państwa z tytułu
wykonywania przez jst
zadan zleconych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek
sektora finansów
publicznych w zakresie
operacji finansowych

Rb-Z kwartalne
sprawozdanie o stanie
zobowiązań wg
tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji

Rb-N kwartalne
sprawozdanie o stanie
nalezności oraz
wybranych aktywów
finansowych

Rb-N kwartalne
sprawozdanie o stanie
nalezności oraz
wybranych aktywów
finansowych

papierowo

WF

NIE

Agnieszka
Kowalska/Aneta Leleń

kwartalnie (do10.04,
10.0710.10,01.02)

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

kwartalnie (do 22.04,
22.07,22.10, 23.02)
oraz z instytucji kultury
kwartalnie (do 28.04,
28.07,28.10, 25.02)

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

papierowo

WF

NIE

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

elektronicznie

WF

NIE

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

papierowo

WF

NIE

na bieżąco

jednostkowe Urzędu w
podziale na
dysponentów

elektronicznie

WF

NIE

na bieżąco

zbiorcze z jednostek w
podziale na
dysponentów

Bożenna Nejman/Aneta kwartalnie (do 10.04,
Leleń
10.07,10.10,01.02)

Monika Stan

kwartalnie (do 22.04,
22.07,22.10, 23.02)
oraz z instytucji kultury
kwartalnie (do 28.04,
28.07,28.10, 25.02)

Bożenna Nejman/Aneta kwartalnie (do 10.04,
Lelen
10.07,10.10, 01.02)

Monika Stan

kwartalnie (do 22.04,
22.07,22.10, 07.02)

Rb-UZ roczne
sprawozdanie
uzupełniające o stanie
zobowiązan wg
tytułów dłużnych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek
sektora finansów
publicznych w zakresie
operacji finansowych
Rb-UZ roczne
Rozporządzenie Ministra
sprawozdanie
Finansów z dnia 4 marca
uzupełniające o stanie
2010 r. w sprawie
zobowiązan wg
sprawozdań jednostek
tytułów dłużnych
sektora finansów
publicznych w zakresie
operacji finansowych
Rb-UN roczne
Rozporządzenie Ministra
sprawozdanie
Finansów z dnia 4 marca
uzupełniajace o stanie
2010 r. w sprawie
należności z tytułu
sprawozdań jednostek
papierów
sektora finansów
wartościowych wg
publicznych w zakresie
wartości ksiegowej
operacji finansowych
Rb-UN roczne
Rozporządzenie Ministra
sprawozdanie
Finansów z dnia 4 marca
uzupełniajace o stanie
2010 r. w sprawie
należności z tytułu
sprawozdań jednostek
papierów
sektora finansów
wartościowych wg
publicznych w zakresie
wartości ksiegowej
operacji finansowych
Rb-Wsa o wydatkach Rozporządzenie Ministra
strukturalnych
Finansów z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

papierowo

WF

NIE

Beata Turska/Aneta
Leleń

do 01.02

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

roczne do 23.02 i
instytucji kultury do
25.02

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

papierowo

WF

NIE

Bożenna Nejman/Aneta
Leleń

do 01.02

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

roczne do 23.02 i
instytucji kultury do
25.02

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

papierowo

WF

NIE

Agnieszka
Kowalska/Aneta Leleń

roczne do 31.03

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

Rb-Wsa o wydatkach
strukturalnych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej

elektronicznie i
papierowo

WF

NIE

Monika Stan

roczne do 30.04

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Bilans
Rachunek Zysków i
Strat
Zestawienie zmian w
funduszu jednostki

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 5 lipca
2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad
rachunkowości oraz

papierowo
papierowo

WF
WF

NIE
NIE

Aneta Leleń
Aneta Leleń

roczne do 31.03
roczne do 31.03

na bieżąco
na bieżąco

jednostkowe Urzędu
jednostkowe Urzędu

papierowo

WF

NIE

Aneta Leleń

roczne do 31.03

na bieżąco

jednostkowe Urzędu

Bilans

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 5 lipca
Rachunek Zysków i
2010 r. w sprawie
Strat
szczegółowych zasad
Zestawienie zmian w
rachunkowości oraz
funduszu jednostki
planów kont dla budżetu
Bilans skonsolidowany Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 5 lipca
2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad
rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu
panstwa, budżetów jst,
jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów
budżetowych, zakładów
budzetowych,
państwowych funduszy
celowych oraz
państwowych jednostek
budzetowych

elektronicznie i
papierowo
elektronicznie i
papierowo
elektronicznie i
papierowo
elektronicznie

WF

NIE

Monika Stan

roczne do 30.04

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

WF

NIE

Monika Stan

roczne do 30.04

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

WF

NIE

Monika Stan

roczne do 30.04

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

WF

NIE

Monika Stan/Aneta
Leleń

roczne do 30.06

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Informacja o przebiegu art. 266 ustawy z dnia 27
wykonania budżetu jst
sierpnia 2009 roku o
za pierwsze półrocze
finansach publicznych

elektronicznie

WF

TAK

Monika Stan/Aneta
Leleń

do 31.08

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

Sprawozdanie roczne z art. 266 ustawy z dnia 27
wykonania budżetu jst
sierpnia 2009 roku o
+ informacja o stanie
finansach publicznych
mienia jst
Kwartalna informacja o art. 37 ustawy z dnia 27
wykonaniu budżetu jst
sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych
Sprawozdanie roczne o art..34 ustawy z dnia 30
zaległościach
kwietnia 2004 r. o
przedsiębiorców we postępowniu w sprawach
wpłatach świadczeń
dotyczących pomocy
należnych na rzecz
publicznej
sektora finansów
publicznych

elektronicznie

WF

TAK

Monika Stan/Aneta
Leleń

do 31.03

na bieżąco

zbiorcze z jednostek

elektronicznie

WF

TAK

Monika Stan/Aneta
Leleń

do 30.04, 31.07, 30.10,
31.01 i ….

na bieżąco

papierowo

WF

nie

Janina
Kociszewska/Beata
Turska/Aneta Leleń

roczne w terminie 60
dni od zakończenia
roku kalendarzowego

na bieżąco

przekazane do Wydziału
Podatków (zaległości
przedsiębiorców)

Sprawozdanie OŚ-4g
Rozporządzenie Rady
roczne z
Ministrów z dnia 27
gospodarowania
sierpnia 2014 r. w sprawie
dochodami budżetu
programu badań
gminy pochodzącymi z statystycznych statystyki
opłat i kar
publicznej
środowiskowych
przeznaczonymi na
finansowanie ochrony
środowiska i
gosp.wodnej

papierowo

WF

NIE

Bożenna Nejman

roczne w terminie do
10 lutego od
zakończenia roku
kalendarzowego

na bieżąco

dochody budżetu gminy
pochodzące z opłat i kar
środowiskowych

