
Zarządzenie Nr  437/10 
Burmistrza Krapkowic 

z dnia 15 kwietnia 2010 roku 
 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy                       
w Krapkowicach   

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

(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,   poz. 220,  Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203,  Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441,Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.    Nr 17, poz. 128, , Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 

48, poz. 327,  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,    

poz. 420) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W § 16 Regulaminu Organizacyjnego - Wydział BudŜetowo-Finansowy 

1. pkt 6 otrzymuje  brzmienie: „zatwierdzanie rocznych planów finansowych jednostek Gminy” 

2. pkt 8 otrzymuje brzmienie:  „sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych i bilansów jednostek” 

3. pkt 11 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie księgowości i ewidencji podatku od towarów i usług VAT”  

§ 2 

W § 17 Regulaminu Organizacyjnego – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

1. pkt 5 otrzymuje brzmienie: „wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o nie zaleganiu              

w   podatkach, o wielkości uŜytków rolnych gospodarstwa rolnego” 

2. w pkt 17 otrzymuje brzmienie: „nadzór i kontrola nad poborem przez inkasentów opłaty targowej, 

opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego,” 

3. pkt 20 otrzymuje brzmienie: „podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych                

i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym              

w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoŜono spłatę na raty           

w kwocie przewyŜszającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 

umorzenia – zgodnie z art. 14 pkt. 2, lit. e, jest dokonywane dla stanu za rok budŜetowy – w terminie 

do dnia 31 maja roku następnego.” 

 

§ 3 

W § 20 Regulaminu Organizacyjnego – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  

1. W części : w zakresie oświaty  dodaje się punkty od 12 do 18 w brzmieniu: 

  „pkt 12 otrzymuje brzmienie: prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli     

w ramach postępowania administracyjnego, 

   pkt 13 otrzymuje brzmienie: prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów dofinansowania 

nauki pracowników młodocianych oraz rejestracja pracowników młodocianych, 

   pkt 14 otrzymuje brzmienie: realizacja projektów o charakterze edukacyjnym finansowanych             

z róŜnych źródeł, 

   pkt 15 otrzymuje brzmienie: kontrola realizacji obowiązku nauki, 
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   pkt 16 otrzymuje brzmienie: prowadzenie spraw związanych z nadzorem realizacji obowiązku 

szkolnego w placówkach oświatowych, 

   pkt 17 otrzymuje brzmienie: organizacja międzyszkolnych konkursów i olimpiad, 

   pkt 18 otrzymuje brzmienie: prowadzenie dokumentacji kadrowej dla dyrektorów placówek 

oświatowych.” 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

   Burmistrz Krapkowic 

   /-/ mgr Piotr Solloch 


