
ZARZĄDZENIE NR  44/2012
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: Zmiany     Regulaminu     Organizacyjnego     Urzędu     Miejskiego     w     Żarowie  .  

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku "o samorządzie gminnym" 
(t.j Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Żarowie z dnia 20 stycznia 2011 r. 
wprowadzonym Zarządzeniem Nr 7/2011wprowadza się następujące zmiany:

1)        § 11 ust. 1 pkt. 1 lit a) otrzymuje brzmienie:

       „ a) REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY  - FB
• Zastępca Skarbnika,
• stanowisko ds. wymiaru podatków
• stanowisko ds. księgowości budżetowej,
• stanowisko ds. windykacji należności budżetowych,
• stanowisko ds. opłat i czynszów, 
• stanowisko ds. księgowości budżetowej,
• stanowisko ds. księgowości budżetowej.
• stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat
• stanowisko ds. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku VAT
• kasjer

2)   § 11 ust. 1 pkt. 1 lit h) otrzymuje brzmienie:

„ h) STANOWISKA SAMODZIELNE
• szef gminnego zespołu reagowania, stanowisko ds. wojskowości obrony cywilnej, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych

• stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

    3)  Analogicznie do zmiany w § 11 regulaminu wprowadza się zmianę do załącznika 
graficznego regulaminu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012r.  Podlega opublikowaniu 

w Internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie.
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Uzasadnienie
do Zarządzenia

 w sprawie: zmiany     regulaminu     organizacyjnego     Urzędu     Miejskiego     w     Żarowie.  

W ewidencji podatkowej Miasta i Gminy Żarów figuruje ponad 4 500 podatników w tym 

2 300 podatników podatku od nieruchomości, ponad 2 200 podatników łącznego zobowiązania 

pieniężnego. Ponadto w ewidencji figurują podatnicy (osoby prawne)

podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w ilości około 250 podmiotów.

Zadania związane z wymiarem zobowiązań podatkowych tj.  zbieranie informacji podatkowych 

od podatników, prowadzenie postępowania podatkowego, wydawanie decyzji podatkowych.

Są to działania bardzo pracochłonne z uwagi na zwiększającą się z roku na rok ilość transakcji.

Dodatkowo od roku 2008 doszło około 1 000 podatników wynajmujących pomieszczenia od 

Gminy Żarów, co wiąże się z dodatkowymi czynnościami, jakie należy wykonać w celu ustalenia 

prawidłowych podstaw opodatkowania.

Weryfikacja danych podatkowych (które w przypadku osób fizycznych powinny być składane 

przy każdej zmianie) z danymi w ewidencji gruntów i budynków w celu ustalenia faktycznych 

podstaw opodatkowania, są to sprawy bardzo pracochłonne zwłaszcza, że wymagają uzgodnienia 

z podatnikami.

Do dnia 15 marca każdego roku należy wprowadzić do systemu około 4 500 potwierdzeń 

odbioru decyzji wymiarowych, aby inne czynności związane z ich obrabianiem mogły być 

prowadzone terminowo np. księgowanie wpłat i wystawianie upomnień. Dodatkowo 

potwierdzenia odbioru należy przypiąć do kopii każdej decyzji i zarchiwizować.

Przy tak dużej ilości podatników nie sposób aby jedna osoba była w stanie wykonać te zadania w 

terminie.

Wymiar zobowiązań podatkowych odbywa się w tym samym czasie co wymiar podatku od osób 

fizycznych. W tym samym czasie należy wprowadzić do systemu dane podatkowe, aby mogły być 

przesłane do księgowości do dalszej pracy.

Wprowadzenie nowego stanowiska jest zasadne, z uwagi na to, że zadania wynikające z zakresu 

wymiaru podatków były prawidłowo i terminowo wykonywane. 

Ponadto  biorąc  pod  uwagę  zadania  gminy  w  zakresie  finansowo  –  podatkowym  jak 

również  konieczność  sprawowania  skutecznej  kontroli  zarządczej  zarówno  w  urzędzie  jak  i 

jednostkach  organizacyjnie  podległych  konieczne  jest  utworzenie  stanowiska  audytora 

wewnętrznego.
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