
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.54.2016
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie uzupełnienia załączników do Zarządzenia Burmistrza Kolonowskiego
Nr Or.0050.24.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie sporządzania sprawozdań pozabudżetowych w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem na rok 2016

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885) 
jak i w celu zapewnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem skutecznej kontroli zarządczej, 
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uzupełnia się instrukcję sprawozdawczości pozabudżetowej stanowiącą załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Burmistrza Kolonowskiego Nr Or.0050.24.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w następujący sposób:

1) W §1 pkt 1 w części dotyczącej Sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych dodaje się 
następujące sprawozdania:

a) Informacja dotycząca publicznego transportu zbiorowego

b) Informacja dotycząca liczby i zakresu udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego, licencji, zezwoleń i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 
liczby wypisów z tych dokumentów

2) W §1 pkt 1 w części dotyczącej Sprawozdawczości z zakresu spraw organizacyjnych dodaje się 
następujące   sprawozdania:

a) Informacja o działaniach podejmowanych wobec organu w roku poprzednim przez podmioty 
wykonujące zawodową działalność lobbingową

b) Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2. W §2 pkt 1 w części dotyczącej pracowników obowiązanych do sporządzania i przekazywania 
sprawozdań pozabudżetowych w zakresie spraw organizacyjnych dodaje się pracownika Referatu Organizacji – 
Patrycję Muc.

3. W §3 – Terminy i częstotliwość sporządzania sprawozdań, dodaje się kolejne:

L.p. Nazwa sprawozdania Termin Częstotliwość
51 Informacja dotycząca publicznego transportu zbiorowego 2016-01-31 1 na rok
52 Informacja dotycząca liczby i zakresu udzielonych zezwoleń 

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, 
zezwoleń i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na 
potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów

2016-01-15

2016-07-15

2 na rok

53 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organu w 
roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową 
działalność lobbingową

2016-02-15 1 na rok

54 Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych

2016-01-20 1 na rok

§ 2. Uzupełnienie zestawienia sprawozdań pozabudżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem na 
rok 2016 będącego załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr Or.0050.24.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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L.p. Nazwa sprawozdania Podstawa prawna Pracownik Komórka 

organizacyjna 
Termin Częstotliwość Odbiorca Uwagi 

51 Informacja dotycząca 

publicznego transportu 

zbiorowego 

art. 49 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z 

późn. zm.); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w 

sprawie wzoru formularza do przekazywania 

informacji dotyczących publicznego 

transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 

86, poz. 473 z późn. zm.) 

 

Piotr Leja Stanowisko ds. 

Zamówień 

Publicznych i 

Energetyki 

2016-01-31 1 na rok UMWO  

52 Informacja dotycząca liczby i 

zakresu udzielonych zezwoleń 

na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, 

licencji, zezwoleń i wydanych 

zaświadczeń na przewozy 

drogowe na potrzeby własne 

oraz liczby wypisów z tych 

dokumentów 

 

art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1414 z późn. zm.) 

Piotr Leja Stanowisko ds. 

Zamówień 

Publicznych i 

Energetyki 

2016-01-15 
2016-07-15 

2 na rok Minister właściwy 

ds. transportu 
 

53 Informacja o działaniach 

podejmowanych wobec organu 

w roku poprzednim przez 

podmioty wykonujące 

zawodową działalność 

lobbingową 

art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 

działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, 

poz. 1414) ; §7 Zarządzenia Burmistrza 

Kolonowskiego Nr Or.0050.112.2015 z dnia 

1 października 2015 r. w sprawie określenia 

sposobu postępowania w Urzędzie Miasta i 

Gminy Kolonowskie przy załatwianiu spraw 

z zakresu działalności lobbingowej 

 

Patrycja Muc Referat 

Organizacji 
2016-02-15 1 na rok BIP UMiG 

Kolonowskie 
 

54 Informacja roczna o 

zatrudnieniu, kształceniu lub 

działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

 

Anna Bogdoł Referat 

Organizacji 
2016-01-20 1 na rok PFRON Informacja za 

rok poprzedni 

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.54.2016

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 16 maja 2016 r.
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