
Zarządzenie nr 7b/2021 

Burmistrza Miasta Poręba 

 

z dnia 12 stycznia 2021 roku 
 
 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2015 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 25 czerwca 

2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poręba      

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(jt.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm.)  

 

 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Poręba, stanowiącym załącznik nr 1 do 

zarządzenia nr 115/15 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poręba, wprowadza się 

następujące zmiany:  

 

 

 

- dodaje się do § 36 pkt 51 - 58, o następującym brzmieniu:  

 

„51) prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, 

zaliczeń z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

52) sporządzanie w oparciu o wyciąg bankowy wykazu wpłat z tytułu opłaty za 

gospodarowanie opłatami komunalnymi,  

53) bieżąca kontrola terminowości dokonywania wpłat zobowiązanych oraz okresowe 

ustalanie sald zaległości i nadpłat,  

54) sporządzanie decyzji administracyjnych określających lub stwierdzających nadpłaty w 

zakresie w/w opłaty,  

55) prowadzenie czynności po stronie wierzyciela w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucji w administracji,  

56) sporządzanie decyzji uznaniowych dotyczących: umorzenia zaległości z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, odroczenia terminu płatności z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sporządzanie wykazu właścicieli 

nieruchomości, w stosunku do których zastosowano wymienione ulgi,  

57) wydawanie zaświadczeń o zaleganiu bądź niezaleganiu w płatnościach z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

58) przygotowanie danych (w/w zakresie) do sprawozdania o dochodach Rb-27s.”  

 

- w § 37 ust. 2 skreśla się pkt 28 – 35.    

 



§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Poręba.  

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 

 

                                                                                       Burmistrz Miasta Poręba 

                                                                                              Ryszard Spyra 


