Wójt Gminy
Gietrzwatd
Nasz znak:
2.00s0.36.f013

ZarządzenieNr 36/2013
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany regulaminu otganizacyjnegoUrzędu Gminy w Gietrzwałdzię.
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekstjedn. Dz. U. z 20l3r., poz. 594)zaruądzamco następuje:

$1
W ZarzqdzeniuNr 27l20I0_ Wójta Gminy Gietrzwałdz dnia 15 lipca 20I0r.w sprawienadania
regulaminu organizacyjnegoUrzędu Gminy w Gietrzwał'dzie,zmienionym zaiządzeniemNr
6512010zdnia31
grudnia20l0r.,Nr22l20ll zdnia 1 lutegoZ}llr.,Nr25/2011zdnia22hfiego
20IIr,,Nr 40/2012z dnia27 sierpnia20|2r.,Nr 1I/2O|3z dnia08 marca2OI3r.wprowadzasię
następujące
zmiany:
1. $ 7 otrzymujebrzmienie:
l. FunkcjonowanieUrzędu opiera się na zasadzie sfuzbowego podporządkowaniarozdziału
kompetencjii indywidualnejodpowiedzialności
za wykonywanieposzczególnychzadań.
2, W skład Urzędu wchodzą referaty i samodzielne stanowiska pracy, którym nadaje się
następuj4ce
symbolekancelaryjnedo znakowaniaspraw:
Lp.

l.

Stanowisko

||lójt

1. ZastępcaWójta
Kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego,Drogownictwa,
Nieruchomościi ochrony Środowiska
2. Kierownik Referatu Inwestycji i
Zamówień Publiczrych
3. SkarbnikGminy
Kierownik Referatu Finansoweso
4. Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Pełnomocnik ds. systemu
zarządzaniajakością
5. Z-ca kierownika USC
6. Radca Prawny
7. Stanowisko ds. obronnych, OC
zarządzania kryzys owego
8. Stanowiskods. kadr i obsługi jednostek
organizacyjnych
9. GeodetaGminny
l 0.Pełnomocnikds. ochrony
informacji niejawnych
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Symbol
literorvy
pracownika

Strukturę organizacyjną urzędu w formie graficznej przedstawia
schemat organizacyjny
stanowiącyzałączniknr l do niniejszegoregulaminu.
2. W $ 9 dodajesię punkty IO.22w brzmieniu:
,,1O.Przyjmowanie
od właścicieli
nieruchomości
deklaracji o wysokościopłaty

za gospodarowanie
odpadamikomunalnymi.
11.Przyjmowaniękorekt deklaracji w przypadku
zmiany danych będęcych podstaw4 ustalenia
wysokościnaleznej opłatyza gospodarowanieodpadami
komunalnymi.
12.Prowadzenieczynnościsprawdzaj
4cych w zakresie danych zaw artychw deklaracjach.
l3.Wydawanie decyzji określajęcych wysokośó
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
l4.Wydawanie decyzji okreŚlajqcych wysokośó za|egłości
z tytułuopłaty za gospodarowanie
odpadamikomunalnymi.
l5.Prowadzenie postępowań w sprawach d'otyczących
-opłat za gospodarowanie odpadami
kornunalnymiw trybie przepisów ustawy - ordynacjapodatkowa.
l6.Wykonywanie
'wszystkich czynnośói z*ią,anyci , egzekucją administracyjną nalezności
pienięznychztytułuopłaty
za gospodarowanieóapuau-i komunalnymi, a w szczególności:
1) wystawianieupomnień zawierajqcych*""*uni" d,o zapłaty
optiĘ ,ugospodarowanie
odpadami komunalnymi,
2) prowadzenieewidencji upomnień (symbol Up.),
3) rvystawianietytułówwykon awczych dłuznikoń zakgających
z opłatqzagospodarowanie
odpadamikomunalnymi,
4) wydawanie postanowień w sprawach związanych zprowadzeniem
egzekucji administracyjnej
(np. o wniesionych zarzutach),
5) pobieranieopłatw postępowaniuegzekucyjnym,
6) wykonywanie czynnościpoborcy g-inn.gó,
7) zawi eszani e, umar zaniepostępowania egzekucyjnego.
17.Przy gotowywanie projektów uchwał,,łuu
pi o*ia,onych spraw.
",, z
18.Terminowe sporządzanie rocznych sprawozdań
rea|izaćji zidan z za6esu gospodarowania
odpadami komunalnymi i przekazywanie ich marszałkowi
województwa i wojewódzkiemu
inspektorowiochrony Środowiska.
l9.Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej
ewiden cji ptzypisów, odpisów, wpłat,
zwrotów i za|iczeń nadpłatz tytułuopłat.
20.]-erminowepodejmowanie czynnościzmierzaj4cychdo
zastosowaniaśrodkówegzekucyjnych,
takichjak upomnienia,tytuływykonawcze'
21.Dokonywanierozliczęnosób zobowi4zanychztytutuwpłat,
nadpłati zaległoŚci.
22,Przeprowadzanie roz|iczęnia rachunkowo-kasowego inkasentów
opłaty za gospodarowanie
odpadamikomunalnymi".

$2
Zarządzeniewchodzi w zycie z dniem podpisania.
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