ZARZĄDZENIE NR OR.0050.105.2013
BURMISTRZA MIASTA WISŁA
z dnia 2 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza OR. 0050.220.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie
nadania Urzędowi Miejskiemu Regulaminu Organizacyjnego
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz. 594 Zarządzam:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wiśle stanowiącym załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Miasta Wisła OR.0050.220.2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku wprowadza się
następujące zmiany:
1. w § 33 ust. 4 Stanowisko ds. wymiaru i spraw rolnych FN.4 skreśla się ppkt 4)
2. w § 33 zmienia się treść ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„1) Prowadzenie ewidencji analitycznej łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych
nieposiadających gospodarstwa rolnego.
2) Prowadzenie ewidencji analitycznej zwrotu kosztów postępowań rozgraniczeniowych.
3) Prowadzenie działań zabezpieczających oraz windykacyjnych poprzedzających i wspierających
egzekucję w zakresie zaległości wynikających z prowadzonych ewidencji.
4) Prowadzenie postępowań z zakresu ulg dla podatków i opłat, dla których stosuje się przepisy
ustawy Ordynacja podatkowa.
5) Prowadzenie egzekucji administracyjnej dotyczącej zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
6) Wydawanie zaświadczeń na podstawie ewidencji prowadzonych na stanowisku pracy”.
3. w § 33 ust. 9 Stanowisko ds.księgowości FN.9 skreśla się ppkt 2)
4. w § 33 ust. 10 Stanowisko ds. księgowości FN.10 zmienia się treść ppkt 1 i 6), które otrzymują
brzmienie:
„1) Prowadzenie ewidencji analitycznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
„6) Prowadzenie ewidencji analitycznej z tytułu opłaty adiacenckiej”.
5. w § 33 ust. 11 Stanowisko ds. księgowości FN.11 zmienia się treść ppkt 6), który otrzymuje
brzmienie:
„6) Bieżąca kontrola zgodności z planów finansowych oraz sprawozdań gminy i jednostek
budżetowych”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta Wisły.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 12 sierpnia 2013
roku.

Burmistrz Miasta Wisły
Jan Poloczek
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