
zARzĄDzENlE NR 20Mo/2014. BURMISTRZA MIASTA SIERPC
z dnia 15 kwietnia 20{4r'

w sprawie: w sprawie zmiany zarządzenia nr 8Mo/2009 Burmistrza Miasta Sierpc

* 
"ó'"*i" 

nadania Regulaminu oiganizacyjnego Urzędu Miejskiego__w^Sierpcu'

,'ónńnugo zarządzenióm BM nr 1Ó2^uol2o1o z dnia 17 grudnia 2010r. olaz

)"iźąar.ni.- BM ńr 91Mo/2011 z dnia 31 października2011r'

Na podstawie ań. 33 ust. 2 ustawy z dnia B marca 1990r' o samorządzie gminnym

p.|ó.źźóor. Nr 142' poz' 1591 ze zm-) zarządza się' co następuje:

s 1.

'l . W regulaminie organizacyjnym Urzędu JvlieFkiego w S'i91ocu' stanowiącym

ź"łąńiL_jo )arządzełta nr alwólzoos ż dnia g0 stycznia 2009r. wprowadza się

następujące zmiany'.
1) € 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

'ź \Ńiii"łFinansowy- (NF) z Referatem Podatkowym (RP)'''

2) s 17 ust. 4 otrzvmuie brzmienie:

7. śr"ronix rierujó pracą ijest odpowiedzialny za pracę Wydziału Finansowego oraz

Referatu Podatkowego."

3) S 17 ust.6 otrzYmuje brzmienie:

,ś.'pr^.ąwydziałów-wymienionych w $ 15 ĘJ't.9^7 
i 1'1 kierują naczelnicy tych

inya'i"ń*, Uizędu Stanu Cywilnego _ Kierownik USC, Biura obsługi lnteresanta -
Kierownik Bol' Referatu ńodatkówego - Kierownik RP' a Straży Miejskiej -
Komendant straży.

4) $ 19 ust.4 otrzYmuje brzmienie:' 
'A W zakresió re'alizacji zadań miasta, burmistrz pełni funkcję właściciela

miejskich spółek komunalnych:
Mri"jiriugo'pr'edsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp' z o'o'

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o'
Towazystwo Budownictwa Społecznego Sp' z o'o'

z"rłal bospooarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp' z o'o''''

5) $ 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"s. 

ivli'".i" ,"uli.uĄi zadań miasta zastępca sprawuje nadzór nad:

szkołami podstawowymi i gimnazjum miejskim'
przedszkolami miejskimi'
ilńj"rc'i placówkimi iultury: _cęnllum-.|uljuy i Sźuki' Miejską Biblioteką

punticzńą i Pracownią Dokumentacji Dziejów tvliasta Sierpca'

l'łił"rńbsr"ot<iem sportu i ńekreacji, tviiqsri' ośrodkiem Pomocy Społecznej''.

6) S 24 ust. 24 otzYmuje bzmienie:
,zą." 

_ 
śrarbnir ńieiśri- iest bezpośrednim przełożonym kierownika Referatu

Podatkowego".



7) S 39 ust. ll otrzymuje brzmienie:

,,s39.WstrukturzeWydziałuFinansowegowydzielasięReferatPodatkowy,którego'ói"ą r.i"l" kierowńik, bezpośrednio podległy skańnikowi miejskiemu' Referat

F"ołr,ó*v 'wyxonu;e za,dania' związane z wymierzaniem i poborem podatków oraz

opłat okieślónych_ w odrębnyih .przepisach oraz kontrolą powszechności

óboJattowania i podstawy jego-wymiaru, a w szczegÓlności do jego kompetenc'ii

należy'-

1 . Prowadzenie
interesantom.

ewidencji podatnikóW oraz udzielanie informacji podatkowej

2. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie
stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji

pod względem zgodnoŚci ze
podatkowych, składanych

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

oroanowi podatkowemu.

ffiń"ń^';nie oecyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat'

;_iy' ' sprawach źwolnień, odroczeń, umorzeń, rozłoŻenie na raty

nalezności podatkowych, prowadzenie rejestru ulg podatkowych'

Przedstawienie propozycji dotyczącej zarządzenia poboru podatków

* o_roJ'" inkasa 
'oraz órieśtenió inkasentów i wysokości Wynagrodzenia

inkaso.
ilili nad terminowością wpłat' dokonywanie analizy stanu zaległości

* poJ"tr.""r' i opłatach oraz' opracowanie planu 
' 
ich likwidacji (bieżące

*vłi*iuni" upomnień i $tułów wykonawczych - windykacja)'

wvJ"*"ńi" 
'jświadczeń 

mająlkowych i prowadzenie ich ewidencji'
pil'*"oióńl" księgowości pódatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych

oraz pr ow adzen ie !p rawozd awczości w tym zakresie'
ńoJi"'"ni" wpływów z Ą1tułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych'

żławrl"ri" ipław zwiĄzanych z podatkiem od środków transpońowych

(ewidencja).
10. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawańego
- 

* 
"eniu 

oleju napędowego, wykorzystywanego.do produkcji rolnej'''

't 1 . Referat przy oznakowaniu spraw uzywa symbolu "RP"'"

B) S 43 ust. pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

,,c) Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp' z' o'o'''

9) W s 43 ust. ll skreŚla się pK 10.

1O) W S 43 ust" ll pkt 1'1 otrzymuje brzmienie:

,,11' Wspołpraca z ZGK1M w Sierpcu Sp' z o'o' w zakresie administrowania

komunalnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i garażami'''

11) Załącznlk nr 1 do regulaminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie określone

w zaĘczniku nr '1 do niniejszego zarządzenia'



s2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretazowi Miejskiemu.

s3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z moą obowiązująą od

1 mĄa 2014r'
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