
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 70/13
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 28 czerwca 2013 r.

zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 130/12 z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013r., poz. 594) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącym załącznik 
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 130/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 3 grudnia 2012 r., 
§ 35 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Referatu Windykacji i Egzekucji należy: 

1) księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należnych gminie 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności z tytułu: podatku 
od nieruchomości, podatku  rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, 
podatku zniesionego, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty 
uzdrowiskowej, opłaty parkingowej (dodatkowej), opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

2) windykacja podatków i opłat lokalnych w tym wykonywanie zadań wynikających 
z pełnienia przez Prezydenta Miasta roli organu podatkowego w zakresie należności 
podatkowych. 

3) podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania w/w zobowiązań  podatkowych  
tj. zastawy, hipoteki. 

4) podejmowanie działań w zakresie egzekucji należności wymagalnych w w/w podatkach 
i opłatach lokalnych (upomnienia, tytuły wykonawcze), 

5) podejmowanie działań w zakresie egzekucji opłaty dodatkowej naliczanej w związku 
z nie uiszczaniem opłaty za płatne parkowanie  (tytuły wykonawcze), 

6) pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących  ulg 
podatkowych wynikających z Ordynacji podatkowej w sferze w/w  podatków i opłat (poza opłatą 
parkingową)  pobieranych przez Gminę. 

7) pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących ulg 
podatkowych w podatkach i opłatach należnych gminie, a pobieranych przez Urząd Skarbowy 
(dot. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty 
podatkowej), 

8) udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie – 
Ordynacja podatkowa w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej 
i sprawozdawczość w tym zakresie. 

9) prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja 
podatkowa. 

10) prowadzenie egzekucji tj. stosowanie wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem 
egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu  opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym wykonywanie zadań wynikających 
z pełnienia przez Prezydenta Miasta roli organu egzekucyjnego w zakresie przymusowego 
ściągania w/w opłaty. 

11) współpraca z poszczególnymi wydziałami Urzędu w celu pozyskiwania  dochodów do budżetu 
gminy.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
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