
ZARZĄDZENIE NR RZ.120.038.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach nadanego 
Zarządzeniem nr RZ.120.025.2015 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22.07.2015 r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 w związku z art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyskowicach nadanym Zarządzeniem nr 
RZ.120.025.2015 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22.07.2015 r dokonuję następujących zmian:

1. W paragrafie 3 w ust. 6 w tabeli:

1) poz. 5 otrzymuje brzmienie: "Wydział Księgowości i Budżetu  KiB"

2) dodaje się poz. 5a w brzmieniu: "Wydział Podatków Lokalnych  PL".

2. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8

Skarbnik Miasta – SK 

Skarbnik Miasta będący jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Księgowości i Budżetu w zakresie swoich 
zadań podlega Burmistrzowi Miasta. Do podstawowych obowiązków Skarbnika Miasta należy

w szczególności:

1. Organizowanie prawidłowej gospodarki finansowej Gminy w tym nadzór nad realizacją i wykonaniem 
budżetu miasta.

2. Przygotowywanie materiałów analitycznych, planistycznych i informacyjnych dotyczących budżetu, jego 
zmian oraz opracowanie projektu budżetu.

3. Przygotowywanie projektów uchwał budżetowych Rady Miejskiej, zarządzeń oraz innych decyzji 
finansowych Burmistrza.

4. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie 
upoważnień w tym zakresie.

5. Wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu w zakresie określonym w ustawie

o finansach publicznych.

6. Zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu oraz wpływów i środków pozabudżetowych.

7. Informowanie na bieżąco Burmistrza o wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych

z wykonywaniem budżetu miasta.

8. Przedstawianie konstruktywnych wniosków opartych na ekonomicznych przesłankach, które zapewnią 
prawidłową realizację budżetu i pozwolą na podejmowanie właściwych decyzji przez Burmistrza.

9. Nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

10. Nadzorowanie egzekwowania należności budżetowych.

11. Opracowywanie zbiorczej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

12. Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Księgowości i Budżetu.

13. Nadzorowanie pracy Wydziału Podatków Lokalnych.

14. Ustalanie i podpisywanie zakresów obowiązków oraz dokonywanie okresowej oceny pracowników 
bezpośrednio podległych.
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15. Opracowywanie aktów prawa wewnętrznego regulujących sprawy z zakresu powierzonych zadań 
wydziału."

3. Paragraf 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15 Wydział Księgowości i Budżetu.

Do zakresu działania Wydziału Księgowości i Budżetu należą w szczególności następujące zadania:

1. Obsługa księgowa gminy i Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Opracowywanie projektu budżetu.

3. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz informowanie Burmistrza Miasta

o przebiegu realizacji budżetu.

4. Rozliczenia podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług.

5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie scentralizowanego podatku od towarów 
i usług.

6. Prowadzenie ewidencji wartościowej majątku: środków trwałych, pozostałych środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych.

7. Organizowanie i rozliczanie wartościowe inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków 
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

8. Obsługa kasowa Urzędu.

9. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz osób fizycznych, z którymi zawarto umowy 
cywilno-prawne.

10. Wykonywanie obowiązków płatnika wynikających z odrębnych przepisów w zakresie zgłaszania, 
aktualizacji i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

11. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy i Urzędu.

12. Prowadzenie spraw dotyczących obsługi bankowej.

13. Prowadzenie spraw dotyczących zajęć wynagrodzeń."

4. Dodaje się paragraf 15a w brzmieniu:

§ 15a. Wydział Podatków Lokalnych.

Do zakresu działania Wydziału Podatków Lokalnych należą w szczególności następujące zadania:

1. Ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych w zakresie:

1) podatku od nieruchomości,

2) podatku rolnego,

3) podatku leśnego,

4) podatku od środków transportowych,

5) opłaty od posiadania psów.

2. Kontrole w zakresie powszechności opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi w zakresie, 
o którym mowa w ust. 1.

3. Rozpatrywanie wniosków w sprawie ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem uregulowań dotyczących udzielania pomocy publicznej.

4. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ust. 1.

5. Księgowość podatkowa z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 
transportowych, opłaty od posiadania psów.

6. Księgowość w zakresie mandatów karnych kredytowanych.
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7. Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji

w zakresie podatków i opłat, o których mowa w ust. 1.

8. Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji

w zakresie mandatów karnych kredytowanych.

9. Podejmowanie wszelkich przewidzianych przepisami prawa działań zmierzających do zabezpieczenia 
należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ust. 1.

10. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących podatków i opłat lokalnych , o których 
mowa w ust. 1.

11. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

12. Koordynacja spraw związanych z udzielaniem przez gminę pomocy publicznej, sporządzanie 
zbiorczych wykazów podlegających publikacji oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie."

5. W paragrafie 10 ust. 12 słowa „do Wydziału Finansowo - Budżetowego" zastępuje się słowami "do 
Wydziału Podatków Lokalnych".

6. Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH

   
             

                  
                                   

BURMISTRZ
BM

ZASTĘPCA  BURMISTRZA
ZB

Wydział Kultury Sportu i 
Spraw Społecznych

KSiSS

Biuro Informatyki
BI

Urząd Stanu Cywilnego 
USC

Wydział Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji

PPI

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa

GNiR

Zespół Radców Prawnych  
RP

Wydział Spraw Obywatelskich, 
Ochrony Informacji i Zarządzania 

Kryzysowego   SO

Biuro Promocji i Współpracy 
Partnerskiej  

PR

SEKRETARZ MIASTA
SM

Wydział Organizacyjny 
Or

Biuro Rady Miejskiej 
BRM

Wydział Gospodarki Komunalnej
 I Ochrony Środowiska GK

Referat Gospodarki Lokalami
GK/RL

Referat Komunalny i Ochrony 
Środowiska 

GK/RK

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
BHP

SKARBNIK MIASTA
SK

Wydział Księgowości i Budżetu
KiB

Biuro Audytu i Kontroli  
AiK

Komenda Straży Miejskiej 
KSM

Samodzielne stanowisko ds. 
polityki senioralnej

PS

Inspektor Ochrony Danych
IOD

Wydział Podatków Lokalnych
PL

Załącznik do zarządzenia Nr RZ.120.038.2018

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 29 października 2018 r.
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