
ZARZl\DZENIE Nr t1~ 95 NIllI19 
PREZYDENT A MIASTA LODZI . 

z dnia ~1 f'V)o..l\5l. 2019 r. 

zmieniaj~ce za~dzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki 
budietowej 0 nazwie Centrum Uslug Wspoloych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w zwi'lzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 'Ofaz § 4 ust. 3 statutu 
Centrum Uslug Wsp61nych, stanowi'lcego za1'lcznik do uchwaly Nr XXVII/688/16 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 30 marc a 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla 
jednostki budzetowej 0 nazwie Centrum Uslug Wsp61nych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 1815), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXl1815118 z dnia 
18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2523) i Nr 111/60/18 z dnia 27 grudnia 
2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2019 r. poz. 349) 

z~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W regulaminie organizacyjnym jednostki budzetowej 0 nazwie Centrum Uslug 
Wsp61nych, stanowi'lcym za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 8992NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki 
budzetowej 0 nazwie Centrum Uslug Wsp61nych, § 27 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 27. Do zadail Wydzialu Windykacji: 
1) w zakresie zadail realizowanych przez CUW i na rzecz jednostek obslugiwanych nalezy 

w szczeg61nosci: 
a) prowadzenie windykacji naleznosci pienit;:znych na etapie czynnosci regulowanych 

przepisami Kodeksu postt;:powania cywilnego 0 postt;:powaniu egzekucyjnym, 
b) prowadzenie windykacji naleznosci pienit;:znych na etapie czynnosci regulowanych 

przepisami 0 postt;:powaniu egzekucyjnym w administracji, obejmuj'lce wszelkie 
czynnosci przewidziane powyzszymi przepisami pocZ'lwszy od wystawienia 
upomnienia do wystawienia tytulu wykonawczego i przekazania go do wlasciwego 
organu egzekucyjnego, 

c) prowadzenie korespondencji z poborcami skarbowymi, 
d) prowadzenie ewidencji pozabilansowej naleznosci umorzonych, 
e) wsp61praca z zewnt;:trznymi firmami windykacyjnymi, 
f) przygotowywanie materia16w do spraw, objt;:tych 

skierowanych do zaopmlOwania przez Komisjt;: 
Zarz'ldzeniem Dyrektora CUW; 

tytulami wykonawczymi, 

Umorzeniow'l powolan'l 

2) w zakresie zadait realizowanych przez CUW - prowadzenie windykacji naleznosci 
pienit;:znych i niepienit;:znych.". 



§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 
.. 


