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ZARZĄDZENIE NR 14/2019 

WÓJTA GMINY MIELEC 

z dnia 1 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielec

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

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Mielec stanowiącym Załącznik do 

Zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielec wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 ust. 1 lit. A dodaje się pkt. 11 w brzmieniu:

„10) Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.”;

2) w § 16 ust. 16 uzyskuje brzmienie:

„16. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad działalnością Zastępcy 

Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Radcy Prawnego, Kierownika GOPS, Biura 
Realizacji Projektów i Promocji, Dyrektora SOKiS oraz wykonywania zadań przez 

pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy ds.:

a) wojskowych i zarządzania kryzysowego,
b) ochrony informacji niejawnych,

c) zamówień publicznych i mienia komunalnego,

d) kontroli i rozliczania podatku VAT.”;

3) w § 18 wykreśla się ust. 14;

4) w § 20 pkt 20 uzyskuje brzmienie:

„20) wykonanie zadań nałożonych przez kontrolę zarządczą oraz współdziałanie przy 
prowadzeniu audytu,”;
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5) w § 20 pkt 27 uzyskuje brzmienie:

„27) w przypadku referatów OA, RGP, RPOL - wyznaczenie stałych dyżurów na sali 

obsługi mieszkańca”;

6) w § 21 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:

,,f) Referat Podatków i Opłat Lokalnych -  „RPOL”;

7) załącznik o którym mowa w § 23 uzyskuje nowe brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego zarządzenia;

8) w § 24 ust. 1 po punkcie 13 dodaje się punkt 14 w brzmieniu:

„14) przygotowanie danych potrzebnych do sporządzenia raportu o stanie gminy”;

9) w § 24 ust. 3 lit. C po podpunkcie 10) dodaje się podpunkt 11) w brzmieniu:
„11) współpraca przy organizacji wyborów do Izb Rolniczych.”;

10) w § 24 ust. 6 lit. B wykreśla się pkt 7;

11) w § 24 ust. 6 wykreśla się lit. C;

12) w § 24 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy:

1) prowadzenie rachunkowości i ewidencji podatkowej,

2) prowadzenie spraw związanych z:

a) dokonywaniem wymiaru i wydawaniem decyzji w zakresie podatków (rolnego, 
leśnego, od nieruchomości, środków transportu) i opłat lokalnych,

b) ulgami, odroczeniami, umorzeniami w zakresie podatków i opłat lokalnych 

z wyłączeniem opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,

c) kontrolą podatkową w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

3) windykacja należności podatkowych oraz prowadzenie postępowań 

zabezpi eczaj ący ch,
4) wydawanie podatnikom zaświadczeń w w/w zakresie,

5) przygotowywanie informacji i ich aktualizacja do Biuletynu Informacji Publicznej,
6) naliczanie i rozliczanie składek do Izb Rolniczych,
7) przygotowywanie sprawozdań w zakresie podatków i opłat,
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8) rozliczanie inkasentów z pobieranych należności podatkowych,

9) współpraca z Urzędem Skarbowym, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz innymi 

instytucjami w/w zakresie,

10) prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej udzielanej w zakresie podatków 

i opłat lokalnych,

11) sprawozdawczość,

12) współpraca z kierownikiem RGP w zakresie wymiaru przypisów i odpisów, kwoty 

umorzeń i rozłożenia na raty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

13) współpraca z pozostałymi Referatami i pracownikami n samodzielnych stanowiskach 

pracy w zakresie sprawozdawczości.”;

13) w § 24 ust. 11 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) windykacja należności niepodatkowych Gminy.”.

§ 2 .

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.



Załącznik do Regulaminu 

Organizacyjnego Gminy 

Mielec


