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Zarządzenie nr 9612013
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 28.11.2013 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2006 z dnia 30.11.2006 r. h) Sprawie
regulaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy i Miastu w Węglińcu
Na podstawie
33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
_art.
jednolity Dz'IJ. zŻOI3
r. poz.594 zpożn. zm') i $ 20 ust. Ż pkt. b Regulaminu ó.guni'acyjnego
Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu zarządzam, co następuje:

$1

W Regulaminie orgańzacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu,
stanowiącym
załącznik do Zatządzenia nr 6412006 z dnia 30.-11.2006 r' wpt ow
adzam następuj ąc e
zmiany:
1.1. $ 9 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
,,5. Referat eg"ekucji I EGZ.]w ramach, którego funkcjonują
5.1. Komornik I EK];
5.2. Poborca skarbowy [Ep] ;
5.3. Inspektor ds. egzekucji lF;gzl),
1.

l.2.

Dodaje w $ 11 ust. 1, pkt 1 .7 , który ottzymuje brzmienie:
,,1.8. Komornik _ Kierownik Ręferatu egzekucji''

1.3. Dodaje się w $ 12 ust.8 o brzmieniu:

Kierownik - Komomik Referatu Egzekucji kieĘe pracąRefetatu
orazodpowiada za
prawidłową i terminowąrealizację zadantego Rófeiatu, właściw
ąorganizację i
dyscyplinę pracy, pełne i racjonalne wytorzystanie personelu i wydaj"nośe
_
pracy.
8'1' Do zadańKomomika- Kierownika Ręferatu egzekĘi naleŻy* rr"ź.gJl'ros.l'
8.1.1. Rozpatrywanie
na czynnościpoborców i p.zedstawianie ich doóecyzji
|ku.g
Burmistrza Gminy i Miasta;
8.1.2. Współdziałanie z wierzycielami natzecz, których prowadzona jest
egzekucja;
8.1 .3. Kontrola pracy poszczegolnych pracowników na miejscu
i w terenie;
8.1.4. Sprawdzanie pod względem metytoty czny m ptzy gotowywanych
do podpi su
postanowien, oraz pism dotyczącychprowadzonego postępowania
egzekucyinego;
8.1.s. PrzydziaŁ słuzb i odbiór tytułów wykonawczych;
8.1.6. Rozliczanie słuzb poszczególnych inspektorów oraz poborców;
8.1.7. Naliczanie wy nagr o dzenia prowizyj ne go
;
8.1.8. Przyj mowanie intere santów;
,, 8'

8'2' Komornik- Kierownik Referatu Egzekucji określapodziałterenu na rejony
egzekucyjne
w taki sposób, aby obcięenie pracąposzczególnych poborców było wmiarę
możności
równomieme i uwzględniało liczbę spraw prowadzonych aktualń e przezdanego
poborcę;
8.3. Komornika- Kierownika Referatu Egzekucji podczas jego nieobecności
zastępuje
Inspektor.

It--

I'4.

Dodaje się $ 17A o brzmieniu:

ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI EGZEK(ICJI
ADMINISTRACYJNEJ:

,, $17.Ą. 1. W

.Badanie dopuszczalnoŚci egzekucj i administracyjnej ;
Nadawanie tytułom wykonawczymklauzuli o skierowaniu tytułów wykonawczych
do realizacji;
1.3. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji zobowiązanych i tytułów wykonawczych,
1 4' Prowadzenie rej estrów t1tułów wykonaw czy ch;
i.5. Przygotowanie i planowanie egzekucji;
1.6. Stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych dla administracyjnego
postępowania egzekucyj nego ;
I.]. Zawiadamianie właściweorgany okażdymzajęciu lub ustaniu zajęcia;
1.8. Występowanie z wnioskiem o ujawnienie majątku zobowiązanego;
1 .9. Dokonywanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłow
ościrealizacji zadań
przez dłużników zĄęty ch wierzytelności ;
1 .l0. Potwi etdzanie o figurowaniu i niezaleganiu w należnościach
będących w
egzekucji,
1.1 1. Sporządzanie sprawozdan z zakresurealizacji zadan egzekucji administracyjnej;
1.12. Występowanie do sądów o wydawanie rozstrzygnięcia w sprawie łącznego
prowadzenia egzekucji;
1.13. Przekazywu"ie spraw do innych organów egzekucyjnych po rozstrzygnięciach w
sprawie Łącznego prowadzenia po stępowania e gzekucyj ne go ;
1.74. Zawieszanie postępowania egzekucyjnego w przypadkach określonychw ustawie o
postępowaniu egzekucyjnym w administracj i;
1.15. Umarzanie postępowania egzekucyjnego w przypadkach okreŚlonych w ustawie o
postępowaniu egzekucyjnym w administracj i;
1.16. Rozpatrywanie zarzutów składanych pruezzobowiązanych w sprawie egzekucji
administracyjnej;
I.I7 . Wyłączanie spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych w sytuacjach okreŚlonych
w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
l.18. Dokonywanie zmian środkaegzekucyjnęgo na wniosek zobowiązanego;
1.19. Rozpatrywanie wniosków zobowiązanego o umorzeniu kosztów egzekucyjnych,
1 20. Wydawanie po stanowień w zwłązku z prow adzonym postępowaniem
egzekucyjnym, jako organ I instancji, w sprawach:
a) zarztstow na prowadzenie egzekucji administracyjnej;
b) wysokości kosztów egzekucyjnych;
c)v,ryŁączenia spod egzekucji tzeczy lub praw majątkowych;
d) zawieszenia postępowania egzekucyjnego ;
e) umorzenia postępowania egzekucyjnego;
f) zmtany środkaegzekucyjnego.
1 .2 1' Prow adzenie spraw or az rozpatrywanie zazalćn od postanowień organu
egzekucyjnego, jako organu I instancji, kierowanie Spraw do Samorządowego
Kolegium odwoławczego lub sądu;
I.ZŻ.Współpraca z innymi organami i instytucjami publiczno-prawnymi orazjednostkami
organtzacyjnymi gminy w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji;
1.23. Dokonywanie zabezpieczeń należnościpienięznym Miasta i Gminy, w tym:
a) dokonywanie przewozu zajętych ruchomości;
b) prowadzenie składnicy zajęty ch ruchomości;
c) zwracanie się do biegłego skarbowego o oszacowanie zajętych ruchomości;
1 .1

1.2.

.

.

t/u

l.Z4.Ptowadzeniebazy danych hipotek narzecz Gminy i Miasta oraz wydawanie
zaświadczeń o uwolnieniuz długu hipotecznego, w tym:
a) występowanie z wnioskiem do sądu o wpis hipoteki zabezpieczającej należnoŚci
zobowiązanego;

b) udostępnianie danych o podmiotach, w stosunku do których zostaŁawpisana

hipoteka narzecz Gminy i Miasta, na wniosek zainteresowanych wyaźiałow;

c) Wydawanie na wniosekzaintercsowanych stron zaświad,czeno uwolnieniu z

długu hipotecznego.

2.

W

ZAKRESIE ZADAŃ INSPEKT)RA REFERATU EGZEK(ICJI:

2. 1 .Prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
Z.ZPruygotowanię wniosków o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji sądowej z administracją
orazprzekazywanie akt sprawy właściwemuorganowi egzekucyjnemu zgodnie z
postanowieniem sądu;
2.3 .Przekazywanie akt sprawy właściwemuorganowi egzekucyj nemu w przypadku
zbiegu egzekucj i administracyj nych;
2.4.PruydziaŁ słuŻb;
2. 5 .Ro zliczani e służbp o szcze golnyc h p o b orcó w
;
2.6.Dokonywanie zajęc wynagrodzenia zapracę, z rachunków bankowych i wkładów
oszczędnościowych, ze swiadczen z zaopattzenia emerytalnego i ubezpi eczenia
społecznego oraz renty socjalnej, innych wierzytelności pienięznych i innych praw
maj ątkowy ch- pt zez zą ęcie wierzlelno ścipieniężnych
;
2.7.Sprawowanie kontroli nadręalizacjązajęć przez dłuzników zajętychwierzytelności;
2.8.P r zy gotowywani e wni o sków o wpis hipoteki przymusowej
;
2'9.Załatwianie innych spraw zleconych przezKomornika-Kierownika Referatu
Egzekucyjnego;
2.I0 .Zastępowanie Komornika- Kierownika Ręferatu Egzekucji podczas jego
nieobecności;

3.

W

ZAKRESIE ZADAŃ PŻBŻRCY REFERATU EGZEK,ICJI:

.Przechowywanie t1tułów wykonawczych wystawionych zgodnie z aktualnie
przydzielonvm rejonem w sposób pozwalającv na szybkie i sprawne odnalezienie
t1tułu wykonawczego przydzielonego do służby ( alfabetycznie według ulic);
3.2.Rozl<ładanie nowych tytułów wykonawczych wystawionych zgodnie z aktualnie
przydzielonvm rejonem w sposób pozwalającv na szybkie i sprawne odnalęzienie
tytułu ptzydztelonego do służby(alfabetycznie według ulic);
3. 3 Wykonywanie czynności egzekucyj nych u zobowiązanych na podstawie
przydzielonych im do załatwienia tytułów wykonawczych;
3 4. Pobieranie od zobowiązany ch w ich l okalu e gzekwowanych należno ści
,
3 5 D o konywani e zaj ęc, zw o zek i spr ze daŻy zaj
ęty ch ruchomo śc i ;
3. 6. Sporządzanie protokołów o stanie maj
ątkowym zobowiązanego ;
3.7.Sporządzanieraportów o niemożnościdokonania czynności egzekucyjnych;
3.8.Przekazanie, po zakonczottej słuzbie, t1tułów wykonawczych, otazarkusza
pr zy działu ) wT aZ z prawi dł o wym r o zliczęniem p o brań, o raz o dnoto wanymi
czynnościami egzekucyj nymi.
3.1
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2' Schemat_Struktura organizacyjnaUrzęduotrzymujebrzmieniej
nini ej sze go zar ządzenia.
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Zobowiązuję Sekretarza Gminy i Miasta
do wprowadzenia
organizacyjnyn Urzędu Gminy i Miasta poprzez:

1.

2.

zmian

w

Regulaminie

Dostosowanie struktury organizacyjnej
Urzędu,
Dostosowanie wewnętrznych aktów prawnych

do wymogów nowego regulaminu.

s3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi
Gminy i Miasta.

$4
Zarządzenie wchodzi w Życie

z

dniempodpisania.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/2013 z dnia 28.11.2013 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU
BURMISTRZ GMINY I MIASTA
Z-CA
BURM.
WYDZ.
IK

REFERAT
EGZEKUCJI

SEKRETARZ GMINY I MIASTA

EGZ.

WYDZIAŁ SPOŁECZNO- ADMINISTRACYJNY SA
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