
ZARZĄDZENIE NR 120/3/2021 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów 

 

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

z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.1) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 5/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 

nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów zmienionym 

Zarządzeniami: Nr 8/2017 z dnia 20 marca 2017 r., Nr 25/2017 z dnia 8 listopada 2017 r., 

Nr 12/2018 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 15/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 44/2019 z dnia 

29 sierpnia 2019 r., Nr 120/5/2020 z dnia 10 lutego 2020 r., Nr 120/18/2020 z dnia 4 czerwca 

2020 r. i Nr 120/25/2020 z dnia 24 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 18 pkt 2 lit. b dodaje się następny tiret:  
„- pomoc administracyjna FN”; 

2. w § 31dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 
„§ 31. 12. W zakresie pomocy administracyjnej realizując zadania dotyczące księgowości 

podatkowej:    
1) prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych podatków i opłat, 

2) dokonywanie analizy stanu zaległości, w tym podejmowanie czynności informacyjnych 

wobec zobowiązanych, bieżące i terminowe wystawianie upomnień dla zalegających 

w zobowiązaniach oraz kierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji, 

3) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych, 

4) współpraca z komornikami oraz innymi organami w sprawie windykacji należności, 

5) dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych, 

6) miesięczne uzgadnianie sald i prowadzenie inwentaryzacji kont,  

7) uzgadnianie miesięcznych wpływów podatkowych zaewidencjonowanych w ewidencji 

szczegółowej z ewidencją analityczną i syntetyczną, 

8) sporządzanie i wysyłanie postanowień o zarachowaniu, 

9) terminowe dokonywanie zwrotów nadpłat powstałych na kontach podatkowych, 

10) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

11) wydawanie zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

12) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków wraz ze stosownymi dokumentami (fakturami) 

składanymi przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  

13) sporządzanie decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie zarejestrowanych 

wniosków,  

14) obsługa interesantów w zakresie wykonywanych obowiązków. 

 

3. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Świerczów stanowiący załącznik 

do Regulaminu Organizacyjnego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 



§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Świerczów 
 

                                                                                      mgr Barbara Bednarz 


