
ZARZĄDZENIE NR OrG.120.7.2022 
Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 roku 

w sprawie metryki realizacji zadania inwestycyjnego oraz zadań remontowych 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 07  lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2021 r., poz.2351), art. 30 ust. 2, art. 33. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372), art. 17 ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz.217), oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 
roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) zarządzam, co następuje:  

 

 

§ 1 
 
 

1. Wprowadza się metrykę realizacji zadania inwestycyjnego stanowiący załącznik nr 1 
do zarządzenia. Po zakończeniu zadania jeden egzemplarz metryki przekazuje się do 
Referatu Finansów, drugi pozostaje u pracownika merytorycznego. 

2. Wprowadza się metrykę zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na dany 
rok kalendarzowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 
 

§ 2 
 
 
1. Ustala się zasady obiegu wykonania zdarzeń gospodarczych w trakcie realizacji 

procesu 
inwestycyjnego: 
 

1) Dokumenty potwierdzające wykonanie zdarzeń gospodarczych w trakcie realizacji 
procesu inwestycyjnego są opisywane, sprawdzane i akceptowane przez pracownika 
merytorycznego realizującego inwestycję oraz oznaczane symbolami klasyfikacji 
budżetowej oraz nazwą zadania. Prawidłowo opisane, sprawdzone i zaakceptowane 
dokumenty przekazywane są do Referatu Finansów w celu ujęcia w ewidencji 
księgowej i dokonania zapłaty. 

2) Zakończenie procesu budowy nowego lub ulepszonego istniejącego środka trwałego 
wiąże się ze sporządzeniem przez pracownika merytorycznego realizującego 
inwestycję protokołu zakończenia i odbioru inwestycji i przekazania środka trwałego do 
użytkowania oraz sporządzeniem dowodu księgowego Przyjęcie środka trwałego „OT”. 

3) Pracownik merytoryczny realizujący zadanie inwestycyjne jest zobowiązana do 
wskazania klasyfikacji rodzajowej środka trwałego zgodnie z Klasyfikacją Środków 
Trwałych, uzgodnienia wartości poniesionych nakładów z ewidencją księgową 
prowadzoną przez Referat Finansów oraz zamieszczenia opisu przeznaczenia środka 
trwałego – użytkowane przez Urząd czy przeznaczone do przekazania jednostkom 
organizacyjnym, w terminie do końca miesiąca, w którym realizacja była dokonana. 

4) Pracownicy merytoryczni realizujący inwestycję lub zakup mają obowiązek rozliczenia 
poniesionych nakładów niezwłocznie po zakończeniu inwestycji, nie później niż w ciągu 
7 dni.  

 
 
 



§ 3 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów oraz Skarbnikowi Gminy. 
 

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

                                                                              Wójt Gminy Zębowice 
 

                                                                                                  Waldemar Czaja 
 


