
ZARZJ\DZENIE Nr 95 NIIIl18 
PREZYDENTA MIAST A LODZI 

z dnia M lJYCMdnlo" 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg6lowego wykazu zadan realizowanych przez 
Wydzial Finansowy w Departamencie Finans6w Publicznych Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w zwi¢u z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1000,1349 
i 1432) oraz § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzcrdu Miasta Lodzi, stanowi,!cego zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 1964NU12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzcrdowi Miasta Lodzi, zmienionego ZaTZlldzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NU12 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526NU12 z dnia 
29 czerwca 2012 r., Nr 2728NI/12 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 2864NU12 z dnia 23 sierpnia 
2012 r., Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 3056NI/12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., 
Nr 3230NII12 z dnia 30 paidziernika 2012 r., Nr 3344NI/12 z dnia 22 listopada 2012 r., 
Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., 
Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822NII13 z dnia 25 lutego 2013 r., 
Nr 4137NII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 z dnia 26 czerwca 2013 r., 
Nr 4684NII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NU13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., 
Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NII13 z dnia 15 listopada 2013 r., 
Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NU14 z dnia 24 stycznia 2014 r., 
Nr 5653NII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886NI/14 z dnia 10 marca 2014 r., 
Nr 6228NI/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NI/14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NIII4 z dnia 311ipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 281istopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIIII4 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIUI5 z dnia 
19 stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIIII5 z dnia 3 marca 
2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214NIII15 z dnia 30 paidziemika 2015 r., Nr 2411NII/15 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr 2481NIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526NIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r., 
Nr 2656NIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975NIII16 z dnia 26 lutego 2016 r., 
Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844NII/16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr 4384NIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868NIII16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
Nr 4932NIIII6 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 5095NIIII6 z dnia 30 grudnia 2016 r., 
Nr 5247NII/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476NIII17 z dnia 10 marca 2017 r., 
Nr 5637NIII17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709NIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 
Nr 6100NIIII7 z dnia 26 maja 2017 r., Nr 6209NIII17 z dnia 12 czerwca 2017 r., 
Nr 6404NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531NIII17 z dnia 18 lipca 2017 r., 
Nr 6754NIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 7098NIII17 z dnia 19 paidziernika 2017 r., 
Nr 7204NIII17 z dnia 9 listopada 2017 r., Nr 7565NIIII7 z dnia 29 grudnia 2017 r., 
Nr 7987NIII18 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 8337NIII18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., 
Nr 8391NIII18 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 8657NIII18 z dnia 15 czerwca 2018 r., 
Nr 8935NIII18 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr 9020NIII18 z dnia 27 lipca 2018 r., 
Nr 9261NIII18 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 9480NIII18 z dnia 5 paidziemika 2018 r. 
i Nr 4NIII/18 z dnia 22 listopada 2018 r. 

zarz'!dzam, co nast~puje: 



§ I. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadaii realizowanych przez Wydzial Finansowy 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, stanowillcy zalllcznik 
do niniejszego zarzlldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzlldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Finansowego 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarzlldzenie Nr 6140NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 maja 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadaii realizowanych przez Wydzial 
Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi. 



SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALlZOW ANYCH PRZEZ WYDZIAL FINANSOWY 

Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr q5 IVIII118 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A1 qvu.-dnl/J.. 2018 r. 

W DEPART AMENCIE FlNANSOW PUBLICZNYCH URZE;DU MIAST A LODZI 

Lp. I Zadania 

1. I Dokonywanie wymiaru podatku: 
I) od nieruchomosci od os6b prawnych; 
2) od srodk6w transportowych. 

I. Oddzial Dochodow Podatkowych 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

rozdzialy 2, 2a i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach I wlasne gminy 
i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z pMn. zm.) 

dzialy I, III, IV, V i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z p6in. zm.) 

rozporz'!dzenie Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie 
informacji podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 68) 

rozporz'!dzenie Ministra Finans6w z dnia 19 listopada 2015 r. 
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od srodk6w transportowych 
(Dz. U. poz. 2025) 

rozporz"dzenie Ministra Finans6w z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie 
deklaracji na podatek od srodk6w transportowych skladanych za 
pomoq srodk6w komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1353) 

rozporz'!dzenie Ministra Finans6w z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
wzor6w pelnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzor6w 
zawiadomien 0 zmianie lub odwolaniu tych pelnomocnictw (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 562) 



2. Prowadzenie obslugi finansowo-ksiygowej 
w zakresie podatku od nieruchomosci od os6b 
prawnych i podatku od srodk6w transportowych 
(przekazywanie dochod6w na rachunek podstawowy, 
zwroty nadplat podatk6w oraz mylnych wplat itp.). 

uchwala Nr L1X11253113 Rady Mi~jskiej ~. ,Lodzi z ci'~ia 27 marc~ 'I 
2013 r. w sprawle wprowadzema moz!Jwoscl skladama deklaracJI 
l1a podatek od srodk6w transportowych za pomoc'l elcktroniczl1ej 
Platformy Uslllg Administracji PlIhliczl1ej - ePUAP (Dz. lJrz. Woj. 
L6dzkicgo poz. 2933) 

uchwala Nr XXXVIII962116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
16 listopada 2016 r. w sprawie okreSlenia wzor6w formularzy oraz 
warunk6w i tryhu skladania deklaracji na podatek od nieruchomosci, 
podatck rolny i podatek leSny za pomoc1) elektroniczncj Plattormy 
Uslug Administracji PlIblicznej - ePUAP (Oz, Urz. Woj, L6dzkiego 
poz. 5166, z pMn. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia 
wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia 
wysokosci stawek podatku od nieruchomosci 

§ 6 zal1)cznika do zarz1)dzenia Nr 55 16IVIIII 7 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych procedur 
postt;powan w sprawach podatkowych prowadzonych przez Wydzial 
Finansowy w Oepartamencie Finans6w Publicznych Urzt;du Miasta 
Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Oepartamencie Finans6w Publicznych Urzt;du Miasta Lodzi 

§ 54 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta Lodzi 
(zal1)cznik do zarz1)dzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2018 r. I wlasne gminy 
poz. 395, z pMn. zm.) 

rozporz1)dzenie Ministra Finans6w z dnia 25 pazdziernika 2010 r. 
w sprawie zasad rachlmkowosci oraz plan6w kont dla organ6w 
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podatkowychjednostek samorz'!du terytorialnego (Dz. U. p07. 1375) 

3. I Prowadzenie cwidencji podatkowej nieruchomosci. I rozdzial 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach I wlasnc gminy 
Ioka1nych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1445. z pMn. zm.) 

4. I l'ob6r podatku od nieruchomosci od os6b prawnych dzial III rozdzialy 4-9. dzial IV rozdzialy 5 i 14 oraz dzial VII ustawy I wlasnc gminy 
i podalku od srodk6w transportowych. w tym: z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Oz. U. z 2018 r. 
prowadzenie ksiygowosci podatkowej. w-ydawanie poz. 800. z pMn. zm.) 
postanowieIi. 0 zaIiczeniu wplat ilp. 

rozdzialy 2 i 8 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 395, z p6in. zm.) 

rozporz'!dzenie Ministra Finans6w z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie 
naliczania odsetek za zwloky oraz oplaty prolongacyjnej, a takze 
zakresu informacji. kt6re musz'! bye zawarte w rachunkach (Oz. U. 
poz. 1373. z p6in. zm.) 

rozdzialy I i 2 rozporz'!dzenia Ministra Finans6w z dnia 
25 paidziernika 2010 r. w sprawie zasad rachunkowosci oraz plan6w 
kont dla organ6w podatkowych jednostek samorz'!du terytorialnego 
(Oz. U. poz. 1375) 

obwieszczenie Ministra Finans6w z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie 
stawki odsetek za zwloky od zaleglosci podatkowych, obnizonej stawki 
odsetek za zwloky od zaleglosci podatkowych oraz podwyzszonej 
stawki odsetek za zwloky od zaleglosci podatkowych (M.P. poz. 20) 

§ 54 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

5. I Windykacja naIeznosci z tytulu podatku I ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu egzekucyjnym I wlasne gminy 
od nieruchomosci od os6b prawnych i podatku w administracji (Oz. U. z 2018 r. poz. 1314, z p6Zn. zm.) 
od srodk6w transportowych (wystawianie upomnier\ 
i tytul6w wykonawczych, aktua1izacja tytul6w I rozporz'!dze. n. ie Ministr.a Finans6w z dnia 8 sierpnia 2.016 r. w sprawie 
wykonawczych itp.). wzor6w tytul6w wykonawczych stosowanych w egzekucji 
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administracyjnej (Oz. U. z 2018 r. poz. 850) 

rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postypowania wicrzycieli nalcznosci picniyznych (Oz. U. Z 2017 r. 
poz. 1483) 

rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 30 pazdziernika 2014 r. 
w sprawie okreslenia naleznosci pieniyznych, kt6rych egzekucja moze 
bye wszczyta bez uprzedniego don;czenia upomnienia (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 131) 

rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia II wrzeSnia 2015 r. w sprawie 
wysokosci koszt6w upomnienia skierowanego przez wierzyciela 
do zobowiqzanego przed wszcz",ciem egzekucji administracyjnej 
(Oz. U. poz. 1526) 

§ 8 zalqcznika do zarzqdzenia Nr 5516IVllI17 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewn"trznych procedur 
post"powari w sprawach podatkowych prowadzonych przez Wydzial 
Finansowy w Oepartamencie Finansow Publicznych Urz"du Miasta 
Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Oepartamencie Finans6w Publicznych Urz"du Miasta Lodzi 

6. I Wydawanie zaswiadczeri w sprawach podatku I dzial VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
od nieruchomosci od os6b prawnych oraz podatku od (Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z pMn. zm.) 
srodk6w transportowych. 

art. lust. 1 pkt I lit. b, rozdzialy 2 i 4 oraz zalqcznik czysc II i IV 
ustawy z dnia 16listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 1044, z pMn. zm.) 

rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
zaswiadczeri wydawanych przez organy podatkowe (Oz. U. poz. 2355, 
z pMn. zm.) 

7. I Udzielanie ulg (umorzeri, odroczeri rozkladania I dziallII rozdzial 7a, dzialy IV i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 199J~1 wlasne gminy 
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8. 

na raty) w zakresic 
od os6b prawnych 
transportowych. 

podatku od 
podatku 

nieruchomosci 
od srodk6w 

Wydawanie indywidualnych interpretacji 
prawa podatkowego w zakresie 
od nieruchomosci podatku od 
transportowych. 

przepis6w 
podatku 
srodk6w 

- Ordynacja podatkowa (D/:. U. z 2018 r. poZ. 800. /: p6zn. zm.) 

art. 5. art. 11 i art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 Post9powaniu 
w sprawach dotyc/:'lcych pomoey publiczncj (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) 

rozporz'ldzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawic stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Oz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013. 
str. I) 

§ 4 rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia II sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczeg61owego sposobu obliczania wartosci pomocy 
publicznej udzielanej w r6znych formach (Oz. U. z 2018 r. poz. 461) 

rozporz'!dzenie Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010 r. 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
siy 0 pomoc de minimis (Oz. U. poz. 311. z p6Zn. zm.) 

w sprawle 
ubiegaj,!cy 

uchwala Nr XXXVIII964/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
161istopada 2016 r. w sprawie oplaty prolongacyjnej (Oz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 5334) 

rozdzial 5 zal,!cznika do zarz,!dzenia Nr 551 6IVIlII 7 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych 
procedur postttpowan w sprawach podatkowych prowadzonych przez 
Wydzial Finansowy w Oepartamencie Finans6w Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Oepartamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

dzial II rozdzial I a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
podatkowa (Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z p6in. zm.) 

9. I Przekazywanie odwolan i zaZalen w zakresie podatku Ldzial IV rozdzialy 15 i 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja~lasne glTliny 
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10. 

II. 

od nieruchomosci od os6b prawnych i podatku I podatkowa (Dz. U. z 2018 r. pOL. 800, z p{)zn. zm.) 
od srodk6w transportowych do organu odwolawczego. 

Wydawanie decyzji stwierdzajqcych wygasnI<;cic 
zobowi,van podatkowych w zakresic spraw 
zwiqzanych z przenIcslcniem wlasnosci rzcczy 
lub praw majqtkowyeh. 

Rozstrzyganie w sprawaeh udzielenia ulg (umorzen, 
odroczen i rozkladania na raty) w podatkach 
stanowiqcych doehody miasta, pobieranyeh przez 
urzydy skarbowe oraz wsp61praca z urzydami 
skarbowymi w tym zakresie. 

art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Oz. lJ. 
z 2018 r. poz. 800. z p6zn. zm.) 

dzial III rozdzial 7a, dzialy IV i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Ordynaeja podatkowa (Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z p6zn. zm.) 

art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach 
jednostek samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. pOZ. 1530, 
z p6zn. zm.) 

uchwala Nr XXXVIII964116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
161istopada 2016 r. w sprawie oplaty prolongaeyjnej (Oz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 5334) 

§ 15 ust. 4 Regulaminu organizaeyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marea 2012 r., z p6Zn. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

12. I Wydawanie zaswiadezen 0 pomoey de minimis. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu I wlasne gminy 
w sprawach dotyczqcyeh pomoey publieznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 362) 

rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomoey de minimis 
(Oz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) 

rozporzqdzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Oz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 
str. I) 

§ 4 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia II sierpnia 2004 r. 
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w SpraWlC szczcgt\towcgo sposobu obliczania wartosci pomocy 
publicznej udziclanej w roznych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461) 

rozporz'ldzenic Rady Ministrow z dnia 20 marca 2007 r. w sprawic 
zaswiadczen 0 pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybolowstwic (Oz. U. z 2018 r. poz. 350) 

§ 2, 8, 9 i 10 rozporz'ldzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 
19 grudnia 2007 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitacj i osob 
nicpelnosprawnych (Oz. U. z 2015 r. poz. 1023) 

rozporz'ldzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawle 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj'lcy 
sit; 0 pomoc de minimis (Oz. U. poz. 311, z p6Zn. zm.) 

13. I Opracowywanie projektow programow pomocowych I art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach I wlasne gminy 
dotyczfjcych pomocy publicznej udzielanej przez lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z p6Zn. zm.) 
miasto w zakresie podatkow lokalnych. 

14. Monitorowanie pomocy publicznej 
w ramach programow pomocowych, w 
przeprowadzanie u beneficjentow 
sprawdzaj'lcych i kontroli. 

art. 7 i 8 oraz 12 i 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postt;powaniu 
w sprawach dotyczfjcych pomocy publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 362) 

§ 14 ust. 1 pkt 12 Regu1aminu organizacyjnego Urzt;du Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 19641V11l2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zrn.) 

udzielanej I dzialy V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
tym takZe (Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z p6Zn. zm.) 
czynnosci 

rozdzial 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postt;powaniu 
w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 362) 

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1445, z poin. zm.) 

rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
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\, sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do romoey de mllllmlS 
(Oz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006. str. 5) 

rozporzqdzcnic Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawic stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Oz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013. 
str. 1) 

rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznajqce niekt6rc rodzajc pomoey za zgodne ze wsp61nym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (og61ne rozporzqdzenie w sprawie 
wylqczen grupowych) (Oz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) 

rozporzqdzenie Komisji (UE) nr 65112014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznajqce niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnt;trznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Oz. Urz. UE L 187 
z 26.06.2014, str. 1, z pain. zm.) 

rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie 
warunk6w udzielania zwolnien od podatku od nieruehomosci oraz 
podatku od srodk6w transportowych, stanowiqcych regionalnq pomoc 
inwestycyjnq (Oz. U. poz. 927, z pMn. zm.) 

rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 9 styeznia 2015 r. w sprawie 
warunk6w udzielania zwolnien z podatku od nieruchomosci oraz 
podatku od srodkaw transportowych, stanowiqcych regionalnq pomoc 
inwestycyjnq, pomoc na kulturt; i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
pomoc na infrastrukturt; sportOWq i wielofunkcyjnq infrastrukturt; 
rekreacyjnq, pomoc na infrastrukturt; lokalnq, pomoc na rzecz 
regionalnych port6w lotniczych oraz pomoc na rzecz portaw (Oz. U. 
poz. 174, z pMn. zm.) 

rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajqey 
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si, 0 pomoc de minimis (Oz. U. poz. 311. z pM:n. zm.) 

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawle 
zakrcsu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy 
siy 0 pomoc inn,! niz pomoc de minimis lub pomoe dc minimis 
w rolnictwie lub rybolowstwie (Oz. U. poz. 312. z pMn. zm.) 

uchwala Nr VITT/137/07 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2007 r. w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci w ramach 
pomocy regionalnej na wspicranie nowych. duzych inwestycji 
i tworzenie zwiqzanych z nimi nowych miejsc pracy (Oz. Urz. Woj. 
Lodzkiego Nr 153. poz. 1423) 

uchwala Nr LXIX/1327/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 2 grudnia 
2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci budynk6w. 
w ktorych wykonano remont clewacji oraz udzielania pomocy 
de minimis (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 398. poz. 3578. z p6in. zm.) 

uchwala Nr LXXIII 1 377/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci budynk6w, 
w ktorych wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, wykonano 
remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy 
de minimis (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2010 r. Nr 39, poz. 304, z poin. 
zm.) 

uchwala Nr XCVlll/2017/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 listopada 
2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci budynk6w 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow miasta Lodzi wraz 
z gruntami pod tymi budynkami i zwiqzanymi z nimi budowlami oraz 
udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4286, 
z pMn. zm.) 

uchwala Nr XCVIII/2018114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 listopada 
2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci budynk6w 
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niewpisanych do gminnej cwidencji zabytk6w miasta Lodzi. w kt6rych 
dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami 
i zwi'lzanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomoey de minimis 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkicgo poz. 4287) 

uehwala Nr XXIX1749116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia II map 
2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosei oraz 
udzielania regionalnej pomoey inwestycyjnej na wspieranie inwestyeji 
pocz'ltkowyeh w dzialalnosc wytw6rez'l i uslugow'l i tworzenie 
zwi,!zanyeh z nimi nowyeh miejsc praey (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 
2392) 

uehwala Nr XXIX1750/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia II maJa 
2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruehomosei oraz 
udzielania regionalnej pomoey inwestycyjnej na wspieranie inwestyeji 
poez'ltkowych w budynki i budowle wpisane do gminnej ewideneji 
zabytk6w i tworzenie zwi<)Zanych z nimi nowyeh miejsc pracy 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2393) 

15. I Sporz,!dzanie sprawozdan ez'!stkowyeh I art. 32 ust I, 2 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu I wlasne gminy 
o udzielonej pomoey publieznej w zakresie spraw w sprawaeh dotycz'!eych pomoey publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 362) 

16. 

podatkowyeh prowadzonych przez Oddzial. 

Opraeowywanie projektow aktow prawnyeh 
w sprawie okreslenia wysokosei stawek podatku 
od nieruehomosci i podatku od srodkow 
transportowyeh oraz wzoru formularza deklaraej i na 
podatek od nieruchomosei. 

rozporz,!dzenie Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 
przekazywania sprawozdan 0 udzielonej pomoey publieznej i informaeji 
o nieudzieleniu takiej pomoey z wykorzystaniem aplikaeji SHRIMP 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 712) 

art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach oplataeh I wlasne gminy 
lokalnyeh (Oz. U. z 2018 r. poz. 1445, z pMn. zm.) 

eoroczne obwieszezenie Ministra Finansow w sprawie gornyeh granie 
stawek kwotowyeh podatkow i oplat lokalnyeh obowi'lzuj,!eych 
wdanym roku 

eoroczne obwieszczenie Ministra Finansow w sprawie stawek podatku 
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od srodk6w transportowych obowil)ZUjilcych w danym roku 

§ 14 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za/ilcznik do zarzildzcnia Nr 19641V1112 Prezydcnta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r.. z p6zn. zm.) 

17. I Prowadzenie postypowania podatkowego I dzialy I, 1II, IV i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
w zakresie realizacji oplaty eksploatacyjnej podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z pozn. zm.) 
oraz ksiygowosci podatkowej z tego tytu/u. 

art. 134, art. 136 i 137. art. 141 i 142 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
- Prawo geologiczne i g6rnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, 
z p6in. zm.) 

art. 15. art. 27 i art. 27a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postypowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. 
poz.1314,zpozn.zm.) 

rozporzijdzenie Ministra Finans6w z dnia II wrzdnia 2015 r. w sprawie 
wysokosci koszt6w upomnienia skierowanego przez wierzyciela 
do zobowiijzanego przed wszczyciem egzekucji administracyjnej 
(Dz. U. poz. 1526) 

rozporzijdzenie Ministra Finans6w z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorow tytulow wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) 

rozporzijdzenie Ministra Finans6w z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postypowania wierzycieli naleznosci pieniyznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1483) 

rozporzijdzenie Ministra Finans6w z dnia 30 pazdziernika 2014 r. 
w sprawie okreslenia naleznosci pieniyznych. ktorych egzekucja moze 
bye wszczyta bez uprzedniego doryczenia upomnienia (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 131) 
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18. Prowadzenie spraw hlldzctowych w zakrcsic zadan 
rcalizowanych przez Oddzial, w tym: 
I) przygotowywanie material6w planistycznych do 

projektu budzetu miasta oraz projekt6w plan6w 
i plan6w finansowych w zakresie realizowanych 
zadaIl; 

2) wnioskowanic w sprawie zmian w blldzecie 
i planach finansowych; 

3) sporzqdzanie projekt6w harmonogram6w 

4) 

i harmonogram6w realizacji dochod6w oraz jego 
zmlan; 
sporzqdzanie sprawozdan, analiz oraz informacji 
z wykonania budzetu. 

§ 54 ust. I pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Uw;dll Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/V1112 Prezydcnta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 L, z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 27 sicrpnia 2009 L 0 linansach puhlicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2018 L 

poz. 395, z p6zn. zm.) 

rozporzqdzenic Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczeg610wej klasytikacji dochodow, wydatk6w, przychod6w 
i rozchod6w oraz srodk6w pochodzqcych ze zrodel zagranicznych 
(Oz. U. z 2014 L poz. 1053, z pMn. zm.) 

rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdanjednostek sektora finans6w pllblicznych w zakresie operacji 
finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesma 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu 
panstwa, budzet6w jednostek samorz'!du terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorz,!dowych zaklad6w budzetowych, panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych 
maj,!cych siedzibt; poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. 
poz. 1911) 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 2018 L 

W sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. poz. 109, 
zp6zn. zm.) 

uchwala Nr XCII1608110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 L 

W sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej (z p6Zn. zm.) 

uchwala Nr LXIlIIl632117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 

wlasne gminy 
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2017 r. w sprawie llchwaknia Wieloletnicj I'rognozy Finansowcj miasta 
Lodzi na lata 2018-2040 (z p6Zn. zm.) 

coroczna llchwa/a Rady Miejskicj w Lodzi w sprawic llchwalcnia 
blldzetll miasta Lodzi na dany rok 

coroczne zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawic za/ozen 
do projektll blldzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreSlenia wzor6w 
materia/6w planistycznych niczb<;dnych do opracowania projektu 
blldzetll miasta Lodzi 

zarzqdzenie Nr 6529IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lipca 
2017 r. w sprawie llstalenia termin6w obowiqzujqcych w procesie 
przygotowania projektu llchwaly blldzetowej miasta Lodzi oraz projektll 
llchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporzqdzania projektu harmonogramu i harmonogramll 
realizacji dochod6w i wydatk6w oraz przekazywania srodk6w 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych kom6rek 
organizacyjnych Urzydll Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 5210IVI113 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 paidziernika 2013 r.) 

Zasady sporzqdzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacj i finansowych 
w Urzydzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 6969IVI114 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 sierpnia 2014 r., z p6in. zm.) 

zarzqdzenie Nr 5294IVIl/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 lutego 
2017 r. w sprawie trybu przekazywania wniosk6w 0 dokonanie zmian 
w planach finansowych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Lodzi 
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§ 14 ust. 1 pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta Lodzi 
(za1<lcznik do zarz<ldzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

19. Sporz<ldzanie sprawozdat\ z wykonania uchwal Rady § 14 Ust. I pkt 18 Rcgulaminu organizacyjncgo Um;du Miasta Lodzi wlasne gminy 
Miejskiej w Lodzi w zakresie podatkow lokalnych. (zal<lcznik do zarzqdzenia Nr I 964IV 11 I 2 Prezydcnta Miasla Lodzi 

z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

20. Przygotowywanie do udost<;pnienia w Biuletynie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost<;pie wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm.) 
materialow i informacj i w zakresie zadan Oddzialu 
i ich aktualizacja. zarz<ldzenie Nr 9375IVII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

18 wrzesnia 2018 r. w sprawie udost<;pniania materialow w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 

21. Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal<lcznik nr 1 do rozporz<ldzenia Prezesa wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
Zarz<ldzania Kontaktami z Mieszkancami. kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. 
U. poz. 67, z pMn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1<lcznik nr 6 do rozporz<ldzenia Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawle 
organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
z pMn. zm.) 
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II. Oddzial Dochod6w z Majlltku Miasta 

Lp. I Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

~-Irrowadzcnic cwidc~~ji finansowo-ksiygowcj art. 2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci -(Oz_ lJ _ wlasnc gminy 
dochod6w miasta z tytulu: 7. 2018 r. poz. 395. z p6zn. zm.) 
I) sprzedazy lokali mieszkalnych. uzytkowych, 

p~wilon6.w, garaZY oraz grunt6w; . I art. 40 ustawy z dnia 27 sierynia 2009 r. 0 finansach publicznych 
2) plerwszeJ oplaty za wleczyste uzytkowame gruntu (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pozn. zm.) 

ustaloncj aktami notarialnymi 
w zwi¥ku ze sprzedazil lokali; I art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostck 

3) przeksztalcenia prawa wieczystego uzytkowania samorzildu terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530, z pMn. zm.) 
w prawo wlasnosci; 

4) oplat adiacenckich i planistycznych; 
5) sluzebnosci na gruncie miasta; 
6) zwrot6w odszkodowan za wywlaszczone 

nieruchomosci; 
7) zamian nieruchomosci; 
8) ZWfotU boni fikat; 
9) sprzedaZy nieruchomosci; 
10) zniesienia wsp61wlasnosci; 
I I) spadk6w; 
12) sprzedazy skladnik6w majiltkowych; 
13) odplatnego nabycia prawa wlasnosci 

nieruchomosci miasta, w tym sprzedazy dom6w 
jednorodzinnych i grunt6w; 

14) dzierzawy grunt6w komunalnych 
i nieruchomosci zabudowanych do lat trzech; 

15) dzierzawy wieloletniej grunt6w komunalnych 
i nieruchomosci zabudowanych; 

16) odszkodowan za bezprawne korzystanie 
z grunt6w miasta. 

art. 27, art. 
o gospodarce 
z pMn. zm.) 

68, art. 71-73 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, 

art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztalceniu prawa 
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci (Oz. U. 
z 2012 r. poz. 83, z p6zn. zm.) 

rozporzildzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesma 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu 
panstwa, budzet6w jednostek samorzildu terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorzildow),ch zaklad6w budzetowych, panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych 
majilcych siedzibt; poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. 
poz. 1911) 

§ 54 ust. I pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalilcznik do zarzildzenia Nr 1964IVI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
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z dnia 21 marca 2012 r., Z p6zn. zm.) 

2. Prowadzenie ewidencj i podatku od towar6w i uslug art. 108-110 i art. 112 ustawy z dnia 11 marc a 2004 r. 0 podatku \vlasne uI11inv to ~ 

oraz wystawianie lilktur VAT zgodnie od towar6w i uslug (Dz. LJ. z 2018 r. poz. 2174, z p6Zn. zm.) 
z dokllmcntami sprzcdazy przckazanymi 
przcz kom6rki organizacyjnc Urz<;du Miasta Lodzi rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 23 grlldnia 2013 r. w sprawie 
naliczaj'lce ww. podatek. towar6w i llslllg, dla kt6rych obniza sit; stawkt; podatku od towar6w 

i USlllg oraz warunk6w stosowania stawek obnizonych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 839, z p6zn. zm.) 

3. Prowadzenie ewidcncji wykonanych dochod6w rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wlasne gminy 
blldzetowych wedlug klasyfikacji budzetowej. szczeg610wej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w 

i rozchod6w oraz srodk6w pochodzqcych ze zr6del zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6zn. zm.) 

4. Wystawianie monit6w do dlllznik6w miasta ksit;ga trzecia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 L - Kodeks cywilny wlasne gminy 
w zakresie ich zobowiqzan cywilnoprawnych (Dz. U. z 2018 L poz. 1025, z p6Zn. zm.) 
oraz kierowanie do Wydzialll Prawnego wniosk6w 
w sprawie zadluzen kontrahent6w w postt;powaniu obwieszczenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 7 stycznia 2016 L 

cywilnoprawnym w celu przekazania na drog" w sprawie wysokosci odsetek ustawowych za op6znienie (M.P. poz. 47) 
postt;powania s'ldowego (za wyj'ltkiem dzierzaw 
wieloletnich i sprzedazy nieruchomosci). Zasady postt;powania w przypadkach nieterminowego realizowania 

na rzecz Skarbu Panstwa i Miasta Lodzi swiadczen pieni.,:znych 
0 charakterze cywilnoprawnym oraz przymusoweJ windykacji 
obowiqzk6w niepieniyznych 0 c harakterze cywilnoprawnym 
w Um;dzie Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 9493IVIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 pazdziernika 2018 L) 

5. Wystawianie upomnien 1 kierowanie art. 26, art. 27 1 art. 27a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 L wlasne gminy 
administracyjnych tytul6w wykonawczych o postypowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. 
do Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. poz. 1314, z p6Zn. zm.) 

rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzor6w tytul6w wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. z 2018 L poz. 850) 

Zasady postt;powania w przypadkach nieterminowego realizowania 
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na rzccz Skarbu Panstwa i Miasta Lodzi swiadczCll pieniyznych 
o charakterzc cywilnoprawnym oraz przymusowcj windykacji 
obowi'lzk6w niepieniyznych 0 charakterze cywilnoprawnym 
w LJrzydzic Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 94931V1lI18 
Prczydcnta Miasta Lodzi z dnia 10 pazdzicrnika 2018 r.) 

6. I Wydawanie zaswiadczel1 0 niezaleganiu w oplatach I art. 1 pkt 4 i art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
lub stwierdzaj'lcych stan zaleglosci w zakresie spraw postypowania administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096) 
prowadzonych przez Oddzial. 

art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1044. z pMn. zm.) 

7. I Sporz'ldzanie sprawozdal1, analiz oraz informacji I art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
z wykonania budzetu w zakresie zadan realizowanych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6zn. zm.) 
przez Oddzial. 

rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawle 
sprawozdal1 jednostek sektora tinans6w publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz'ldzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesma 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu 
panstwa, budzet6w jednostek samorz'ldu terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorz'ldowych zaklad6w budzetowych, panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych 
maj'lcych siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. 
poz. 1911) 

rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Oz. U. 
z 2018 r. poz. 1793) 

rozporz'ldzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. poz. 109, 
zp6zn. zm.) 
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§ 14 Ust. I pkt 17 Rcgulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasla Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

8. I'rzygotowywanie do udostypnicnia w 13iulctynie art. 7 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzdnia 2001 r. 0 dost<;pic wlasnc gminy 
Informacji Publiczncj Urz<;du Miasta Lodzi do informacji publiczncj (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z pMn. zm.) 
materia/ow i informacj i w zakresic zadan Oddzialu 
i ich aktualizacja. zarzqdzenie Nr 9375IVIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

18 wrzesnia 2018 r. w sprawie udostypniania materia/ow w Biuletynie 
Informacji Publiczncj Urz<;du Miasta Lodzi 

9. Przygotowywanie I przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (za/qcznik nr I do rozporzqdzenia Prezesa wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawic instrukcji 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawle 
organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, 
z pMn. zm.) 
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Lp. 

1. 

Ill. Oddzial Dochodow z Uiytkowania Wieczystego 

Zadania 

Prowadzenic ewidencj i tinansowo-ksiygowej 
dochod6w miasta z tytulu: 
1) wieczystego uzytkowania; 
2) trwalego zarzildu i uzytkowania. 

Podstawa prawna I Rodzaj zadania 

art. 2 ustawy z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. I wlasne gminy 
z 2018 r. poz. 395, z p6in. zm.) 

art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 tinansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.) 

art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 
samorzildu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z pMn. zm.) 

rozporzildzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczeg610wej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w 
i rozchod6w oraz srodk6w pochodzilcych ze ir6del zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pMn. zm.) 

rozporzildzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesma 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu 
panstwa, budzet6w jednostek samorzildu terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorzildowych zaklad6w budzetowych, panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych 
majilcych siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
poz.1911) 

Zasady rachunkowosci obowiilzujilce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zalilcznik do zarzildzenia Nr 866/VIl!15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

§ 54 ust. I pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalilcznik do zarzildzenia Nr 1964/vIIl2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 
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2. l'rowadzenie cwideneji podatku od towarow i uslug art. 108-110 i art. 112 ustawy L dnia I I marea 2004 r. 0 podatku wlasne gminy 
oraz wystawianie faktur VAT zgodnie od towarowi uslug (Oz. U. z2018 r. poz. 2174. zpozn. zm.) 
z dokumentami sprzedazy przekazanymi przez 
komorki organizaeyjne U m;du Miasta Lodzi rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawic 
naliezajqcc ww. podatck. towar6w i uslug. dla ktorych obniza si., stawk" podatkll od towar{lw 

i uslllg oraz warunk6w stosowania stawek obnizonych (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 839. z pMn. zm.) 

0 Prowadzenie ewideneji wykonanych doehod6w rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wlasne gminy ~. 

blldzetowych wedlug klasyfikaeji budzetow"j. szczeg6lowej klasyfikaeji doehod6w. wydatk6w. przychod6w 
i rozchod6w oraz srodk6w pochodzqcych ze zr6del zagranieznyeh 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1053. z p6zn. zm.) 

4. Wystawianie monit6w do dluznik6w miasta ksiyga trzeeia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny wlasne gminy 
w zakresie ieh zobowiqzan eywilnoprawnych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z p6zn. zm.) 
oraz kierowanie do Wydzialu Prawnego wniosk6w 
w sprawie zadluzen kontrahent6w w postypowaniu obwieszczenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 7 stycznia 2016 r. 
cywilnoprawnym w celu przekazania na drogy w sprawie wysokosci odsetek lIstawowyeh za op6znienie (M.P. poz. 47) 
postypowania sqdowego. 

Zasady postypowania w przypadkaeh nieterminowego realizowania 
na rzeez Skarbu Panstwa i Miasta Lodzi swiadezen pieniyznyeh 
0 c harak terze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji 
obowi,!zk6w niepieniyznych 0 charakterze eywilnoprawnym 
w Urzydzie Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 9493IVIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 pazdziemika 2018 r.) 

5. Wydawanie zaswiadczen 0 niezaleganiu w oplatach art. I pkt 4 i art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks wlasne gminy 
lub stwierdzaj,!cyeh stan zaleglosci w zakresie spraw post<;powania administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096) 
prowadzonych przez Oddzial. 

art. I i art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Oz. U. z2018 r. poz. 1044, zpMn. zm.) 

6. S porz'!dzani e sprawozdan, analiz oraz informacji art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy 
z wykonania budzetu w zakresie zadan realizowanych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6zn. zm.) 
przez Oddzial. 

rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdan jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie operacji 
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7. Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
material6w i informacji w zakresie zadan Oddzialu 
i ich aktualizacja. 

tinansowych (Oz. u. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesl1la 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzctu 
paI1stwa. budzet6w jednostck samorzqdu tcrytorialncgo. jednostck 
budzetowych. samorzqdowych zaklad6w budzetowych. panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych 
majqcych siedzibt; poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. 
poz. 1911) 

rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Oz. U. 
z 2018 r. poz. 1793) 

rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. poz. 109, 
z p6in. zm.) 

Zasady sporzqdzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
finansowych za 2017 rok, skonsolidowanego bilansu za 2017 rok oraz 
informacji 0 stanie mienia komunalnego Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 7413IVlII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
II grudnia 2017 r.) 

§ 14 ust. I pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964IVJ/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 6 wrzesl1la 200 I r. 0 dostypie I wlasne gminy 
do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6Zn. zm.) 

zarzqdzenie Nr 937SIVlIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r. w sprawie udostypniania material6w w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 

8. I Przygotowywanie przekazywanie dokumentacji I § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr I do rozporzqdzenia Prezesa I wlasne gminy 
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Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
Zarz1!dzania Kontaktami z Mieszkailcami. kancelaryjnej. jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

w spraWle orgamzacJl 1 zakresu dzialania arc hi wow zakladowych. 
Dz. U. poz. 67. z p6Zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal1!cznik nr 6 do rozporz1!dzenia Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej. 
jednolitych rzeczow-ych wykazow akt oraz instrukcji w spraWle 
organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych. Dz. U. poz. 67. 
z p6Zn. zm.) 
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IV. Oddzial Kontroli Podatkowej 

Lp. I Zadania Podstawa prawna I Rodzaj zadania 

I. I Kontrola rcalizacji zobowiilzan 
na rzecz miasta. w zakrcsie: 
I) podatk6w i oplat lokalnych; 
2) podatku rolnego; 
3) podatku leSnego. 

podatkowych I art. 198 i art. 281-292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiybiorc6w (Oz. U. 
poz. 646, z p6zn. zm.) 

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1445, z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 1892. z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 30 paZdziernika 2002 r. 0 podatku leSnym (Oz. U. 
z 2017 r. poz. 1821, z pMn. zm.) 

§ 54 us!. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964IVI112 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

§ 4 zal,!cznika do zarz,!dzenia Nr 55 1 6IVIIII 7 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych procedur 
postypowan w sprawach podatkowych prowadzonych przez Wydzial 
Finansowy w Oepartamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta 
Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Oepartamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

2. I Sporz,!dzanie propozycji projektu rocznego planu I § 8 us!. 3 ius!. 4 Regulaminu kontroli (zal,!cznik do zarz,!dzenia I wlasne gminy 
kontroli podatkowych dotycz'lcych nieruchomosci Nr 1094IVIl/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
usytuowanych na terenie miasta Lodzi w zakresie 
podatk6w: od nieruchomosci, rolnego i leSnego. 

3. I Sporz'l(izanie sprawozdan z wykonania planu kontroli I § 45 us!. 3 Regulaminu kontroli (zal,!cznik do zarzildzenia I wlasne gminy 
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4. 

podatkowych na dany rok kalcndarzowy. 

Przygotowywanie i przekazywanic dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz()dzania Kontaktami z Mieszkancami. 

Nr 1 0941V1II15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.J 

§ 4 zal,!cznika do zarz,!dzenia Nr 5516IVIII17 Prczydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewn<;trznych proccdur 
post"powan w sprawach podatkowych prowadzonych przez Wydzial 
Finansowy w Dcpartamencic Finansow Publicznych Urzydu Miasta 
Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal()cznik nr 1 do rozporz,!dzenia Prczcsa I wlasne gminy 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z p6in. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zahlcznik nr 6 do rozporz,!dzenia Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
z pozn. zm.) 
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V. Oddzial Ksi"gowosci Podatkowcj 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. l'ob6r podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych. 
podatku lesnego od os6b tizycznych 
i prawnych, podatku rolnego od os6b fizycznych 
i prawnych, oplaty za uslugy wodni). 

art. Ie i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach 
i oplatach lokalnych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1445. z pMn. zm.) 

art. 6 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 L 0 podatku 
lesnym (Oz. U. z 2017 L poz. 182 L z pMn. zm.) 

art. 6a us!. 4a, 6 i 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 L 0 podatku rolnym 
(Oz. U. z 2017 L poz. 1892, z p6zn. zm.) 

art. 92 § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 L - Ordynacja podatkowa 
(Oz. U. z 2018 L poz. 800, z pMn. zm.) 

art. 269 us!. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 
(Oz. U. poz. 1566, z p6zn. zm.) 

obwieszczenie Ministra Finans6w z dnia 4 stycznia 2016 L W sprawie 
stawki odsetek za zwloky od zaleglosci podatkowych, obnizonej stawki 
odsetek za zwlok<; od zaleglosci podatkowych oraz podwyzszonej 
stawki odsetek za zwloky od zaleglosci podatkowych (M.P. poz. 20) 

§ 54 us!. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta Lodzi 
(zali)cznik do zarzi)dzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 L, z pMn. zm.) 

wlasnc gminy 

2. I Wydawanie decyzji stwierdzaj,!cych nadplaty podatku I art. 74a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 L - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
od nieruchomosci od os6b fizycznych, rolnego (Oz. U. z 2018 L poz. 800, z pMn. zm.) 
i lesnego. 

3. I Windykacja naleznosci z tytulu podatk6w i oplaty za art. 2 § 1 pkt 1 i art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 L I wlasne gminy 
uslugy wodn,! (wystawianie upomnien i tytul6w 0 post<;powaniu egzekucyjnym w administracji (Oz. U. z 2018 r. 
wykonawczych, aktualizacja tytul6w wykonawczych poz. 1314, z pMn. zm.) 
itp.}. 
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art. 62 § I a llstawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z pozn. zm.) 

art. 269 ust. I pkt I llstawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodnc 
(Oz. U. poz. 1566, z p6Zn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorow tytulow wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Oz. U. z 2018 r. poz. 850) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postypowania wierzycieli naleznosci pieniyznych (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 1483) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 11 wrzesnia 2015 r. w sprawie 
wysokosci kosztow upomnienia skierowanego przez wierzyciela 
do zobowi,!zanego przed wszczyciem egzekucji administracyjnej 
(Oz. U. poz. 1526) 

§ 8 ust. 4 zal,!cznika do zarz,!dzenia Nr 5516IVIII17 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych 
procedur postypowan w sprawach podatkowych prowadzonych przez 
Wydzial Finansowy w Oepartamencie Finansow Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Oepartamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

4. I Wydawanie zaswiadczen w sprawach nalez,!cych I art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
do kompetencji organow podatkowych. (Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z pozn. zm.) 

art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5 oraz zai,!cznik czysc 
II poz. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Oz. U. z2018 r. poz. 1044, zpMn. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
zaswiadczen wydawanych przez organy podatkowe (Oz. U. poz. 2355, 
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5. 

6. 

7. 

Ookonywanie zabezpieczenia wykonania zobowiqzan 
podatkow)'ch. 

z p6Zn. zm.) 

art. 33, 34 § 1 i 41 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
podatkowa (Oz. U. z 2018 r. pOL 800, z pozn. zm.) 

I'rowadzcnie ksiygowosci 
i oplaty za uslug" wodnq. 

w zakrcsic podatkow I art. 4, 6 i 11 ustawy z dnia 29 wrzcSnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. I wlasnc gminy 
z 2018 r. poz. 395, z p6Zn. zm.) 

Prowadzenie spraw budzetowych w zakresie zadan 
rea1izowanych przez Oddzial oraz prowadzenie spraw 
budzetowych Wydzialu w czysci dotyczqcej 
dochodow i wydatkow, w tym: 
1) przygotowywanie materialow planistycznych 

do projektu budzetu miasta oraz projektow planow 
i planow finansowych w zakresie realizowanych 
zadan; 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie 
i planach finansowych; 

3) sporzqdzanie projektow harmonogramow 
i harmonogramow realizacji dochodow 
i wydatkow oraz jego zmian; 

4) sporzqdzanie sprawozdan, analiz oraz informacji 
z wykonania budzetu. 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. I wlasne gminy 
z 2017 r. poz. 2077, z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 395, z pozn. zm.) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 
i rozchodow oraz srodkow pochodzqcych ze zrodel zagranicznych 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6Zn. zm.) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdanjednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesma 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu 
panstwa, budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorz<jdowych zakladow budzetowych, panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych 
majqcych siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. 
poz. 1911) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych 
i samorzqdowych zakladow budzetowych (Oz. U. z 2015 r. poz. 1542, 
z pozn. zm.) 
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rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. poz. 109. 
z p6zn. zm.) 

uchwala Nr XCII1608110 Rudy Micjskicj w Lodzi z dnia 71ipca 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektcm uchwaly budzetowej (z p()zn. zm.) 

uchwala Nr LXIIII1632117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Lodzi na lata 2018-2040 (z pMn. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi na dany rok 

coroczne zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projcktu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia wzor6w 
material6w planistycznych niezb"dnych do opracowania projektu 
budzetu miasta Lodzi 

zarztjdzenie Nr 6529IVIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lipca 
2017 r. w sprawie ustalenia termin6w obowitjzujtjcych w procesie 
przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta Lodzi oraz projektu 
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporztjdzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochod6w i wydatk6w oraz przekazywania srodk6w 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych kom6rek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych (zaltjcznik do zarztjdzenia Nr 5210IVIIl3 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 pazdziernika 2013 r.) 

Zasady sporztjdzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych 
w Urzydzie MiastaL~.cIzi i .miejskich jednostkach organizacyjnych 
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(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6969IV 1114 Prezydenta Miasta Lodzi 
Z dnia 28 sicrpnia 2014 r.. z p6zn. zm.) 

zarz,!dzcnie Nr 5294IV III 1 7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 lutego 
2017 r. w sprawie tryhu przekazywania wniosk6w 0 dokonanic zmian 
w planach finansowych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Lodzi 

§ 14 ust. I pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964IVI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

8. 'Rozliczanie wydatk6w Wydzialu, w tym: I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. I wlasne gminy 
I) przygotowywanie dokument6w do "''Yplaty z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.) 

oraz prowadzenie ewidencji dokument6w 
ksiygowych; I ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2018 r. 

2) prowadzenie ewidencji um6w; poz. 395, z p6zn. zm.) 
3) prowadzenie ewidencji zaangazowania wydatk6w 

umownych i bezumownych wedlug szczeg610wej ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie 
klasyfikacji dochod6w dyscypliny finans6w publicznych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1458, 
i wydatk6w, w tym wydatk6w strukturalnych oraz z p6zn. zm.) 
kontrola wydatkowanych kwot; 

4) sporz'ldzanie zapotrzebowania na uruchomienie rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
srodk6w finansowych dotycz'lcych dzialalnosci szczeg610wej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w 
Wydzialu. i rozchod6w oraz srodk6w pochodz'lcych ze zr6de! zagranicznych 

(Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pMn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla Urzydu 
Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840IVIIII7 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 2017 r., z pMn. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowi'lzuj'lce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarz,!dzenia Nr 866IVIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 
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9. l'rzygotowywanie do udostypnienia w l3iulctynie art. 7 Ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzdnia 200 I r. 0 dost9pie w/asnc gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6zn. zm.) 
materia/6w i informacji w zakresie zadan Oddzia/u 
i ieh aktualizacja. zarzqdzenie Nr 9375IVIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

18 wrzesnia 2018 r. w sprawic lldostypniania materia/6w w Bililctynic 
Intormacji Pllbliczncj Urzydu Miasta Lodzi 

10. Przygotowywanie I przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik ill I do rozporzqdzenia Prezesa wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. kancelary'jnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji 

. . o. 
i zakresll dzialania archiw6w zakladowych, w sprawle orgal1lzacJI 

Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik ill 6 do rozporzqdzenia Prezesa Rady 
Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
z p6in. zm.) 
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VI. Oddziall'odatku od Nieruchomosci od Osob Fizycznych, Rolnego i Lesnego 

LP'I Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

I. Ookonywanic wymiaru podatku od nicruchomosci art. lei art. 6 Ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. () podatkach wlasnc gminy 
dla os6h tizycznych. podatku Idncgo dla os6h i oplatach lokalnych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1445. z pMn. zm.) 
fizycznych i prawnych oraz podatku rolnego 
dla os6b tizycznych i prawnych. art. 6 ust. I i 3 ustawy z dnia 30 paidziernika 2002 r. 0 podatku lesnyrn 

(Oz. U. z 2017 r. poz. 1821, z pMn. zm.) 

art. 6a ust. 4 i 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym 
(Oz. U. z 2017 r. pOZ. 1892. z p6in. zm.) 

art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Oz. U. z 2018 r. pOZ. 800. z pMn. zm.) 

uchwala Nr XXXV1II962116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16listopada 
2016 r. w sprawie okreslenia wzor6w forrnularzy oraz warunk6w i trybu 
skladania deklaracji na podatek od nieruchomosci. podatek rolny 
i podatek lesny za pomoc:t elektronicznej Platformy Uslug Administracji 
Publicznej - ePUAP (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5166. z p6in. zm.) 

§ 54 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal:tcznik do zarz:tdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

2. I Wydawanie zaswiadczen w sprawach nalez:tcych do I art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa I wlasne gminy 
kompetencji organu podatkowego. (Oz. U. z 2018 r. pOZ. 800. z pMn. zm.) 

art. 1 Ust. 1 pkt I, art. 2 ust. 1 pkt I, 3-5 oraz zal:tcznik CZt;SC 
II poz. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Oz. U. 
z 2018 r. pOZ. 1044. z pMn. zm.) 

rozporz:tdzenie Ministra Finans6w z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
zaswiadczen wyda""anych przez orKany podatkowe (Oz. U. poz. 2355. 
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z pain. zm.) 

3. I !Z0zpat~wanie we wlasnym zakresie. od:vo1an I dzial IV rozdzialy 15 i 16 ustawy z dnia 2; sierpnia 1997 r. - Ordynacja I wlasne gminy 
I zazalcn dotyczqcych podatku od meruchomoscl od podatkowa (Oz. U. z 2018 r. poz. 800. z pozn. zm.) 

4. 

osab fizycznych. rolncgo od osab fizycznych 
prawnych oraz lesnego od os6b fizycznych 

i prawnych lub ich przekazywanie 
do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego. 

Udzielanie ulg (umorzen. odroczen i rozkladania 
na raty) z zakresu podatku od nieruchomosci 
od osab fizycznych. rolnego i Idnego od os6b 
fizycznych oraz podatku rolnego i Idnego od os6b 
prawnych. 

5. I Udzielanie pomocy publicznej przedsiybiorcom. 

dzial [JJ rozdzial 7a i dzial VII ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. I wlasne gminy 
- Ordynacja podatkowa(Oz. U. z2018 r. poz. 800.z p67.n.zm.) 

art. 5. art. 11 i art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu 
w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) 

rozporzqdzenie Rady Ministraw z dnia 29 marca 20 lOr. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj~cy siy 
o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z pain. zm.) 

uchwala Nr XXXVIII964116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 listopada 
2016 r. w sprawie oplaty prolongacyjnej (Oz. Urz. Woj. Ladzkiego 
poz. 5334) 

rozdzial 5 zal~cznika do zarz~dzenia Nr 55 I 6IVIIII 7 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych 
procedur postypowan w sprawach podatkowych prowadzonych przez 
Wydzial Finansowy w Departamencie Finansaw Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Departamencie Finansaw Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

dzial [JJ rozdzial 7a, dzialy TV i VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. I wlasne gminy 
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z pMn. zm.) 

art. 5, art. 11 i art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu 
w sprawach dotycz~cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) 
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rozporz'ldzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Oz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013. 
str. 1) 

rozporz'ldzenic Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i !O8 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Oz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013, str. 9) 

§ 4 rozporz,!dzenia Rady Ministrow z dnia II sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegolowego sposobu obliczania wartosei pomoey publicznej 
udzielanej w roznych formach (Oz. U. z 2018 r. poz. 461) 

rozporz'ldzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 20!O r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj'lcy siy 
o pomoc de minimis (Oz. U. poz. 31 1 , z poin. zm.) 

rozporz,!dzenie Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj,!cy siy 
o pomoc inn,! niz pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybolowstwie (Oz. U. poz. 312, z poin. zm.) 

uchwala Nr XXXVIII964116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16listopada 
2016 r. w sprawie oplaty prolongacyjnej (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego 
poz. 5334) 

rozdzial 5 zal,!cznika do zarz,!dzenia Nr 5516IVIII17 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych 
procedur postypowaiJ. w sprawach podatkowych prowadzonych przez 
Wydzial Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz Siuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Oepartamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 
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6. I Wydawanie zaswiadezet\ 0 pomoey de minimis. 

9 54 ust. I pkt 4 Regulaminu organizaeyjnego Urz<;du Miasta Lodzi 
(zali/eznik do zarzi/dzenia Nr 1964/VlII2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marea 2012 r. .. z p6Zn. zm.) 

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu I wlasne gminy 
w sprawaeh dotyczqeyeh pomoey publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 362) 

rozporzi/dzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomoey de minimis 
(Oz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006. str. 5) 

rozporzi/dzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkejonowaniu Unii 
Europejskiej do pomoey de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 
str. I) 

rozporzi/dzenie Rady Ministr6w z dnia 20 marea 2007 r. w sprawie 
zaswiadezen 0 pomoey de minimis i pomoey de minimis w rolnietwie 
lub rybol6wstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350) 

§ 4 rozporzi/dzenia Rady Ministr6w z dnia II sierpnia 2004 r. w sprawie 
szezeg61owego sposobu obliezania wartosei pomoey publieznej 
udzielanej w r6znyeh formaeh (Dz. U. z 2018 r. poz. 461) 

§ 2 i 8-10 rozporzi/dzenia Ministra Praey i Polityki Spoleeznej z dnia 
19 grudnia 2007 r. w sprawie zakladowego funduszu rehabilitaeji os6b 
niepelnosprawnyeh (Oz. U. z 2015 r. poz. 1023) 

rozporzi/dzenie Rady Ministr6w z dnia 29 marea 2010 r. w sprawie 
zakresu informaeji przedstawianyeh przez podmiot ubiegaji/ey siy 
o pomoe de minimis (Dz. U. poz. 311, z p6Zn. zm.) 

7. I Sporzi/dzanie eZi/stkowyeh sprawozdan I art. 32 ust. 1-2 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu I wlasne gminy 
o udzielonej pomoey publieznej w zakresie spraw w sprawaeh dotyezi/eyeh pomoey publieznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) 
podatkowyeh prowadzonyeh przez Oddzial. 
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rozporz,!dzenie Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 
przekazywania sprawozdail 0 udzielonej pomocy publicznej i informacji 
o nieudzielaniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 712) 

8. Prowadzcnie ewidencji podatkowej nicruchomosci. art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach wlasne gminy 
lokalnych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1445, z p6Zn. zm.) 

9. I Sporz,!dzanie sprawozdail, analiz oraz informacji I art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. I wlasne gminy 
z wykonania budzetu w zakrcsie zadan z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.) 
realizowanych przez Oddzial. 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. poz. 109, z p6zn. zm.) 

rozporz'!dzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 20 lOr. w sprawie 
sprawozdan jednostek sektora finans6w publicznych w zakresic operacji 
finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 20 II r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Oz. U. z 2018 r. 
poz.1793) 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu pails twa, 
budzet6w jednostek samorz'!du terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz,!dowych zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majqcych siedzibt; 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911) 

§ 14 ust. I pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr I 964NI/I 2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

10. I Przygotowywanie do udostt;pnienia w Biuletynie I art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostt;pie I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6zn. zm.) 
material6w i informacji w zakresie zadail Oddzialu 
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i ich aktualizacja. zarzqdzcnic Nr 9375!VIII18 Prezydcnta Miasta Lodzi z dnia 18 wrzesnia 
2018 r. w sprawie udostypniania material6w w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 

11. Przygotowywanie I przckazywanie dokulllcntacj i ~ 63 Instrukcji kancelaryjncj (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzcnia Prezcsa wlasnc gllliny 
Oddzialu do Archiwum Zakladowcgo \V Wydziale Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawlc instrukcji 
Zarz,!dzania Kontaktami z Micszka6callli. kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, Dz. U. 
poz. 67. z pMn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za/qcznik nr 6 do rozporzqdzcnia Prezcsa Rady 
Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w spraWle 
organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, Dz. U. poz. 67. 
z pMn. zm.) 

- -
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VII. Oddzial ds. Koordynacji 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

I. Ewidcncjonowanie przyrzeczen 0 zachowaniu art. 294 ustawy z dnia 29 sicrpnia 1997 r. - Ordynaeja podatkowa (Dz. U. wlasne gminy 
tajenmicy skarbowej przez pracownikow Wydzialu. z 2018 r. poz. 800, z pozn. zm.) 

2. Opracowywanie projektow upowaznien § 7 i 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy 
1 pelnomocnictw dla pracownikow Wydzialu (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1 964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
dotyczqcych m.in.: 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 
1 ) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach 

z zakresu administracji publicznej; zarzqdzenie Nr 2868IVIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 12 lutego 
2) wydawania postanowien w zakresie podatkow 2016 r. w spraWle udzielania upowatnien 1 pelnomocnictw 

i oplat lokalnych; przez Prezydenta Miasta Lodzi (z pazn. zm.) 
3) wydawania zaswiadczen w sprawach 

dotycz'lcych pomocy publicznej; Regulamin kontroli (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1 094IVIIII 5 
4) wydawania postanowien w sprawach wnioskow Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

i zgod w zakresie umarzania zaleglosci; 
5) odraczania terminu zaplaty lub rozkladania Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla Urzydu 

na raty naleznosci; Miasta Lodzi (zalqcznik do zarz'ldzenia Nr 6840IVIIII7 Prezydenta 
6) zwalniania platnika z obowiqzku pobrania bqdz Miasta Lodzi z dnia 7 wrzeSnia 2017 r., z pMn. zm.) 

ograniczenia poboru podatkow 1 oplat 
stanowi'lcych w calosci dochody miasta, 
a pobieranych przez urzydy skarbowe 

oraz prowadzenie 1 aktualizacja ewidencji 
udzielonych upowaznien i pelnomocnictw. 

3. Prowadzenie spraw zwi'lZanych z przetwarzaniem rozporz,!dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia wlasne gminy 
i ochron'l danych osobowych w Wydziale. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oehrony osob fizycznych w zwi,!zku 

z przetwarzaniem danych osobowych 1 w spraWle swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 
rozporz'ldzenie 0 ochronie danych osobowych) (Oz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. I) 

I 

.- --- - _ .. - --
_ustawa z dnia 10 maja 20 lJL!:.. 0 oehronie danych osobowyeh (Oz. U. 

.~ 
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poz. 1000, z poin. zm.) 

zarz~dzenie Nr 8183IVlII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 kwietnia 
2018 L W sprawie wdrozenia polityki ochrony danych osobowych 
w Urzydzie Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

4. I Przygotowywanic korespondencji dotycz'lcej I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 L - Kodeks pracy (Oz. U. z 2018 L I wlasne gminy 
pracownikow Wydzialu w sprawach osobowych, poz. 917, z pMn. zm.) 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
bezpieczenstwa i higieny pracy, badan I ustawa z dnia 21 listopada 2008 L 0 pracownikach samorz~dowych 
protilaktycznych i lekarskich itp. (Oz. U. z 2018 L poz. 1260, z poin. zm.) 

rozporz::jdzenie Rady Ministrow z dnia 15 maja 2018 L W sprawle 
wynagradzania pracownikow sarnorz~dowych (Oz. U. poz. 936) 

§ 4 rozporz~dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 
1996 L W sprawie przeprowadzania badml lekarskich pracownikow, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Oz. U. z 2016 L poz. 2067) 

Regularnin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal::jcznik do zarz~dzenia 
Nr 1230IVIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 czerwca 2015 L, 

zpMn. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 8524IVIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 L, z pMn. zm.) 

zarz~dzenie Nr 6755IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 sierpnia 
2017 L W sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatow 
na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie Miasta Lodzi oraz 
powolania Komisji ds. Naboru (z pMn. zm.) 

Regularnin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta 
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Lodzi. okrcslaj"cy szczegolowy sposob przeprowadzania sluzby 
przygotowawczej w Urzydzie Miasta Lodzi i organizowania egzaminu 
koncz"cego t~ sluzb~ (zal"cznik do zarz"dzenia Nr 57031V1II17 
Prczydenta Miasta Lodzi z dnia 6 kwictnia 2017 r.. z pM:n. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych 
przez pracownikow Urz~du Miasta Lodzi (zal"cznik do zarz"dzenia 
Nr 65451V1II17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 261ipca 2017 r.) 

zarzijdzenie Nr 85221V1lI18 Prczydenta Miasta Lodzi z dnia I czerwca 
2018 r. w sprawie wprowadzenia Modelu kompetencyjnego i zasad 
wartosciowania stanowisk pracy w Urz~dzie Miasta Lodzi 

5. I Prowadzenie spraw dotycz"cych czasu pracy I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. I wlasne gminy 
pracownikow Wydzialu. w tym: poz. 917. z poin. zm.) 

6. 

I) sporzqdzanie list obecnosci oraz nadzor 
nad ksiqzkami wyjsc sluzbowych rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. 
i prywatnych; w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy oraz 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632) 
oraz wykonywanie czynnoscl zwiqzanych 
z wyjazdami sluzbowymi; Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzljdzenia 

3) prowadzenie spraw zwiqzanych z urlopami. Nr 1230IVIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 czerwca 2015 r., 
zwolnieniami od pracy oraz praclj w godzinach z p6Zn. zm.) 
nadliczbowych. 

Przekazywanie przygotowywanych 
we wspolpracy z innymi wewnytrznymi komorkami 
organizacyjnymi Wydzialu materialow 
i informacji przeznaczonych do udostypnienia 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta 
Lodzi oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla Urz~du 
Miasta Lodzi (zalljcznik do zarzljdzenia Nr 6840IVIIII7 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r.. z p6Zn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesma 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6Zn. zm.) 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zalljcznik 
do zarzqdzenia Nr 9375IVIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r.) 
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7. Udost<;pnianie wnioskodawcom informacj i 
publicznej oraz informacji sektora publicznego 
w celu ponownego wykorzystywania. b<;d,!cych 
w dyspozycji Wydzialu. 

art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesma 200 I r. 0 dost<;pie do informacji I wlasnc gminy 
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330. z pMn. zm.) 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutcgo 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu 
inlormacji scktorapubliczncgo (Dz. U. z2018 r. poz. 1243. z pMn. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal,!cznik do uchwaly Nr XLl428/96 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 1996 r.. Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego z 2009 r. Nr 347. poz. 2860. z p6zn. zm.) 

§ 58 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta Lodzi (zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 
2012 r.. z p6zn. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udost<;pniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystania (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 9328IVIIII8 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 

8. I Zglaszanie do Wydzialu Dysponowania Mieniem § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta Lodzi I wlasne gminy 
informacji 0 zaleglosciach w podatkach i oplatach (zal,!cznik do zarzqdzenia Nr 19641V1I12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
lokalnych w zwiqzku z informacjami 0 licytacjach 21 marca 2012 r.. z p6in. zm.) 
i upadlosciach. 

9. I Prowadzenie spraw dotyczqcych skarg, wniosk6w I dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post<;powania I wlasne gminy 
i petycji, w tym: administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096) 
1) sporzqdzanie okresowych sprawozdan 

i informacji z realizacji skarg, wniosk6w I ustawa z dnia II lipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. z 2018 r. poz. 870) 
i petycji; 

2) koordynowanie zalatwiania skarg, wniosk6w I rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
petycji przez kom6rki wewn<;trzne Wydzialu. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk6w (Oz. U. 

poz.46) 

zarzqdzenie Nr 7877IVIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lutego 
2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania 
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10. 

II. 

12. 

Prowadzenie spraw zwi'lzanych z kontrol'l, w tym: 
I) prowadzenie wydzialowej ksiqzki kontroli 

(dla kontroli wcwn<;trznych przcprowadzanych 
przez kontroler6w Urzydu Miasta Lodzi); 

2) gromadzenie dokumentacji z kontroli 
przeprowadzanych w Wydziale. 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z zaopatrzeniem 
pracownik6w Wydzialu w materialy biurowe 

urz'ldzenia technicme, meble, drukL bilety 
komunikacji miejskiej, pieczycie piecz'ltki, 
identyfikatory itp. 

Prowadzenie spraw zwi,!zanych 
z gospodarowaniem mieniem znajduj,!cym 
siy na wyposa±enill Wydzialll, w szczeg6lnosci: 
I) prowadzenie ewidencji srodk6w trwalych 

i srodk6w trwalych 0 charakterze wyposazenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym ksi,!g 
inwentarzowych oraz ich aktllalizacja; 

2) prowadzenie rejestru kart llzytkownika; 
3) przygotowywanie wniosk6w 0 likwidacjy 

srodk6w trwalych; 
4) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczanill. 

I i rozpatrywania skarg, wniosk6w i petycji w Urz<;dzic Miasta Lod~i 

Regulamin kontroli (zalqcznik do zarz'ldzenia 
Prezydenta Miasta I.odzi z dnia 20 maja 20 IS r.) 

Nr 1 094IVIIII5 

Instrukcja obiegll dokument6w w zakrcsie rachunkowosci dla Urzydu 
Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6840IVIII17 Prczydenta 
Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6in. zm.) 

zarzqdzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2 lutego 
2006 r. w sprawie stosowania identyfikator6w w Urzt;dzie Miasta Lodzi 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, llzywania, przechowywania oraz 
likwidacji pieczyci i pieczqtek (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 8978IVIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 181ipca 2018 r.) 

rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachllnkowosci (Oz. U. 
z 2018 r. poz. 395, z p6in. zm.) 

lnstrukcja obiegll dokument6w w zakresie rachllnkowosci dla Urzydu 
Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840IVIII17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pMn. zm.) 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktyw6w 
trwalych stanowi,!cych wlasnosc Miasta Lodzi, byd,!cych w uzywaniu 
lub pod nadzorem kom6rek organizacyjnych Urzydll Miasta Lodzi 
(zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr I 985IVIIIl 5 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 23 wrzeSnia 2015 r.) 

zarz,!dzenie Nr 330lIVlll16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 kwietnia 
2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi Komisji 
Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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13. 

14. 

Prowadzcnie spraw zwi'lzanych z 
zam6wien publicznych, w tym: 

udzielaniem I ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Oz. U. I wlasne gminy 
z 2018 r. poz. 1986) 

publicznych I) sporzljdzanie planu zam6wien 
realizowanych przez Wydzial 
aktualizacja; 

oraz jego I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych CDz. U. 
z 2017 r. poZ. 2077. z pMcn. zm.) 

2) przygotowywanie material6w oraz 
opracowywame dokument6w niezbydnych 
do prowadzenia postt;powan 0 udzielenie 
zamowien publicznych; 

3) uczestniczenie w pracach komisji 
przetargowych; 

4) przygotowywanie um6w oraz prowadzenie 
ich ewidencj i. 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Wydzialu, w tym: 
I) przyjmowanie ewidencjonowanie 

korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji 

oraz rozdzielanie jej zgodnie 
i dekretacjlj; 

3) wykonywanie czynnoscl 
z wysylaniem korespondencji; 

do dekretacji 
z wlaSciwoscilj 

zwi1jZanych 

4) sprawdzanie pod wzglt;dem formalnym plsm 
i dokumentow przedkladanych do podpisu bljdz 
parafowania dyrektorowi i zastt;pcom dyrektora; 

5) prowadzenie terminarza spotkan dyrektor6w 
Wydzialu oraz zapewnienie ich obslugi; 

6) obsluga og61nego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budzetu miasta 
Lodzi 

Regulamin udziclania zam6wien publicznych w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zalljcznik do zarzljdzenia Nr 6850IVIll17 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

Regulamin udzielania zamOWlen publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 
30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zam6wien 
publicznych, do kt6rych ustawy Prawo zam6wien publicznych nie 
stosuje sit; (zalljcznik do zarzljdzenia Nr 4679IVIlIl6 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 pazdziernika 2016 r., z p6Zn. zm.) 

Instrukcja kancelaryjna (zalljcznik nr I do rozporzljdzenia Prezesa Rady 
Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
z p6Zn. zm.) 

zarzljdzenie Nr 5034IVIlII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 grudnia 
2016 r. w sprawie zasad postt;powania z dokumentacjlj i wykonywania 
czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta Lodzi (z p6Zn. zrn.) 

wlasne gminy 
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7) udzielanie informacji intcrcsantom. 
w tym kierowanie ich do wlasciwych komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi. 
b<)dz innych jednostek organizacyjnych. 

15. Sporz<)dzanic miesiycznych raportow z wykonania rozdzialy 1 i 4 zalijcznika do zarzijdzenia Nr 5516/V1l/17 Prezydenta wlasnc gl11iny 
dochodow, windykacji i kontroli podatkow i oplat Miasta Lodzi z dnia 20 l11arca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych 
oraz polrocznych informacji zbiorczych 0 stanie procedur postypowan w sprawach podatkowych prowadzonych przez 
zaleglosci podatkowych. Wydzial Finansowy w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu 

Miasta Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej I Windykacji 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

16. Sporzijdzanie szczegolowego wykazu zadan § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi (zal<)cznik wlasne gminy 
realizowanych przez Wydzial orazjego aktualizacja. do zarz<)dzenia Nr 1964/vII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 l11arca 

2012 r., z pMn. zm.) 

17. Sporz<)dzanie wyci<)gow z jednolitego rzeczowego rozporz<)dzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. wlasne gl11iny 
wykazu akt dla potrzeb Wydzialu oraz ich w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
aktualizacj a. oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 

zakladowych (Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

18. Przygotowywanie I przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal<)cznik nr I do rozporz<)dzenia Prezesa wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji 
Zarz<)dzania Kontaktami z Mieszkancami. kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. U. 
poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal<)cznik nr 6 do rozporz<)dzenia Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w spraWle 
organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
z pMn. zm.) 

---------
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Lp. 

1. 

2. 

VIII. Oddzial ds. Mandatow i Oplat 

Zadania 

Prowadzenie ewidencj i finansowo-ksiygowej 
dochod6w z tytulu kar porz1jdkowych i mandat6w 
karnych nakladanych przcz Straz Miejsk1j w Lodzi. 
wtym: 
I) rozliczanie i ksiygowanie wplat; 
2) prowadzenie ewidencji wykonanych dochod6w 

budzetowych wedlug klasylikacji budzetowej; 
3) sporz1jdzanie okresowych sprawozdan 

finansowych dotycz1jcych zobowi1jzatl 
i naleznosci. 

Wystawianie zaswiadczen 0 niezaleganiu 
w mandatach lub stwierdzaj1jcych stan zaleglosci. 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

llstawa z dnia 29 wrzesllIa 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. lJ. z 2018 r. 
'OS ' , ) poz. J' . Z pozn. zm. 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek samorz1jdu 
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z p6in. zm.) 

rozporz1jdzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu patlstwa, 
budzetow jednostek samorz1jdu terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz1jdowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek blldzetowych maj1jcych siedzibt; 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. poz. 1911) 

rozporz1jdzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczego!owej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 
i rozchodow oraz srodkow pochodz1jcych ze :hodel zagranicznych 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z poin. zm.) 

rozporz1jdzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. poz. 109, z p6Zn. zm.) 

rozporz1jdzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

§ 54 ust. I pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal1jcznik do zarz1jdzenia Nr I 9641V1112 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

wlasnc gminy 

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960 r. - Kodeks postypowania I wlasne gminy 
administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096) 
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o o. 

4. 

5. 

Windykacja naleznosci z tytulu kar porzqdkowych 
i mandataw karnych nakladanych przcz Straz 
Miejsk[) w Lodzi (wystawianie tytulaw 
wykonawczych, aktualizacja tytulaw wykonawczych 
itp.). 

Udzielanie ulg (umorzen, rozkladania na raty 
i odroczenia terminu platnosci) w zakresie naleznosci 
z tytulu mandataw Strazy Miej skiej 
w Lodzi. 

Prowadzenie spraw budzetowych w zakresie zadan 
realizowanych przez Oddzial, w tym: 
1) przygotowywanie materialow planistycznych 

do projektu budzetu miasta oraz projektow 
planow i planow finansowych w zakresie 

art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Oz. U. 
z 2018 r. poz. 1044. z pain. zm.) 

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu egzekucyjnym 
wadministracji (Oz. U. z2018 r. poz. 1314. z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 24 sicrpnia 2001 r. - Kodeks postypowania w sprawach 
o w-ykroczenia (Oz. U. z 2018 r. poz. 475, z pMn. zm.) 

rozporz[)dzenie Ministra Finansaw z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzoraw tytulaw wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Oz. U. z 2018 r. poz. 850) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansaw z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postt;powania wierzycieli naleznosci pieni"znych (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 1483) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansaw z dnia 30 paidziernika 2014 r. 
w sprawie okreslenia naleznosci pieni"znych, ktarych egzekucja moze 
bye wszcz"ta bez uprzedniego dor"czenia upomnienia (Oz. U. z 20 I 7 r. 
poz. 131) 

wlasne gminy 

art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pain. zm.) 

art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania 
administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096) 

dzial III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. I wlasne gminy 
z 2017 r. poz. 2077, z pMn. zm.) 

rozporz[)dzenie Ministra Rozwoju i Finansaw z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawiesprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. poz. 109, z pMn. zm.) 
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6. 

7. 

2) 

3) 

4) 

rcalizowanych zadaJl: 
wnioskowanie w sprawie zmian w budzccic 
i planach finansowych: 
sporzqdzanie projektow harmonogramow 
i harmonogramow rcalizacji dochodow oraz . . 
Jego zmlan: 
sporzqdzanie sprawozdan, analiz oraz 
informacji z wykonania budzetu. 

Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
materialow i informacji w zakresie zadan Oddzialu i 
ich aktualizacja. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkm1cami. 

rozporzqdzcnie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawic 
sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporzqdzcnie Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawic 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 1793) 

rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. 
w sprawic rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa. 
budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych. 
samorzqdowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majqcych siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. poz. 1911) 

§ 14 ust. 1 pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urz"du Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/vI1l2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesma 2001 r. 0 dostypie 
do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330. z pOin. zm.) 

zarzqdzenie Nr 9375/v1II18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 wrzesnia 
2018 r. w sprawie udostypniania materialow w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr I do rozporzqdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych. Oz. U. 
poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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IX. Oddzial ds. Oplaty Skarbowcj i Targowej 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

I. Realizacja zobowiqzan na rzecz miasta w zakrcsie art. 21 § I pkt I. § 3 i § 4 oraz art. 155 ustawy z dnia 29 sicrpnia 1997 r. wlasne gminy 
oplaty skarbowej I targowej. w tym wysylanie - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800. z pMn. zm.) 
wezwan do osob, ktore nie uiscily naleznej oplaty 
skarbowej oraz wydawanie decyzji okreSlaj,!cych art. lust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
wysokosc zaleglego zobowi,!zania podatkowego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1044. z poin. zm.) 
z tytulu oplaty skarbowcj. 

art. 15 ust. I ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach 
lokalnych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1445, z poin. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie 
zaplaty oplaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330) 

§ 54 ust. I pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

2. Wydawanie decyzji stwierdzajqcych nadplaty oplaty art. 75 § I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa wlasne gminy 
skarbowej oraz decyzji okreslajqcych wysokosc (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z poin. zm.) 
zwrotu oplaty skarbowej. 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1044. z pMn. zm.) 

3. Udzielanie ulg (umorzen, odroczen I rozkladania art. 67a § I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa wlasne gminy 
na raty) w sprawach oplaty skarbowej. (Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z poin. zm.) 

4. Windykacja naleznosci z tytulu oplaty skarbowej art. 2 § 1 pkt I i art. 3 § I ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. wlasne gminy 
(wystawianie upomnien i tytulow wykonawczych, o postypowaniu egzekucyjnym w administracji (Oz. U. z 2018 r. 
aktualizacja tytulow). poz. 1314, z pMn. zm.) 

§ 54 ust. I pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r.. z pMn. zm.) 

-_.- ~-- -- ~--
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5. 

6. 

7. 

Prowadzcnic obslugi finansowo-ksiygowcj 
w zakresie oplaty skarbowej, w tym: 
1) sprawdzenie wyci'lg6w bankowych: 
2) przekazanie dochod6w na rachllnek podstawowy: 
3) dokonywanie zwrot6w nadp/at oraz mylnych 

wp/at; 
4) prowadzenie ewidencji \liykonanych dochod6w 

budzetowych wedlug klasyfikacji budzetowej. 

Wydawanie zaswiadczen w sprawach dotycz'lcych 
oplaty skarbowej. 

Prowadzenie spraw budzetowych \Ii zakresie zadan 
realizowanych przez Oddzial, w tym: 
I) przygotowywanie material6w planistycznych do 

projektu budzetu miasta oraz projekt6w plan6w 
i plan6w finansowych w zakresie realizowanych 
zadan; 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie 
i planach finansowych; 

3) sporz'ldzanie projekt6w harmonogram6w 
harmonogram6w realizacji dochod6w 

oraz jego zmian; 
4) sporz'ldzanie sprawozdan, analiz 

oraz informacji z wykonania budzetll. 

art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 wrzcsnia 1994 r. 0 rachunkowosci 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 395, z p6Zn. zm.) 

rozporz'ldzenic Ministra Finans6w z dnia 25 pazdziernika 2010 r. 
w sprawic zasad rachllnkowosci oraz plan6w kont dla organ6w 
podatkowychjednostck samorz'ldu terytorialnego (Oz. U. poz. 1375) 

rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczeg610wej klasytikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w 
i rozchod6w oraz srodk6w pochodz'lcych ze zr6de/ zagranicznych 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6zn. zm.) 

art. 306a lIstawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z p6Zn. zm.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 tinansach publicznych (Oz. U. 
z 2017 r. poz. 2077, z p6zn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 20 lOr. w sprawie 
szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w 
i rozchod6w oraz srodk6w pochodz'lcych ze ir6de/ zagranicznych 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6zn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra F inans6w z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdanjednostek sektora finans6w publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 7 grudnia 20 lOr. w sprawie 
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych 
i samorz'ldowych zaklad6w budzetowych (Oz. U. z 2015 r. poz. 1542, 
z p6Zn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 20 II r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Oz. U. 
z 2018 r. poz. 1793) 

wlasnc gminy 

wlasne gminy 

w/asne gminy 
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rozporzqdzenic Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 2018 L 

W sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. poz. 109. 
z pozn. zm.) 

uchwala Nr XC1!160811 0 Rady Micjskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 L 

W sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowcj (z pMn. zm.) 

uchwala Nr LXIIII1632117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 
2017 L W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Lodzi na lata 2018-2040 (z pMn. zm.) 

coroczne zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia wzor6w 
material6w planistycznych niezb"dnych do opracowania projektu 
budzetu miasta Lodzi 

zarzqdzenie Nr 6529IVIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lipca 
2017 L W sprawie ustalenia termin6w obowi[)zujqcych w procesie 
przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta Lodzi oraz projektu 
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporzqdzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochod6w i wydatk6w oraz przekazywania srodk6w 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych kom6rek 
organizacyjnych Urz"du Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych (zal[)cznik do zarz[)dzenia Nr 52101V1113 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 pazdziernika 2013 L) 

Zasady sporzqdzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych w 
Urz"dzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych 
(zal[)cznik do zarzqdzenia Nr 6969IVII14 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 sierpnia 2014 L, z pMn. zm.) 
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8. 

9. 

Przygotowywanie do udostypnienia w l3iuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
material6w i infonnacji w zakresie zadan Oddzialu 
i ich aktualizacja. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowcgo w Wydziale 
Zarzlldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

zarzlldzcnie Nr 52941V1lI17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 lutego 
2017 r. w sprawie trybu przekazywania wniosk6w 0 dokonanie zmian 
w planach finansowych oraz w Wielolctniej Prognozie Finansowcj 
miasta Lodzi 

§ 14 ust. 1 pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za1llcznik do zarzlldzenia Nr 1964IVIII2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marc a 2012 r., z p6:i:n. zm.) 

art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzcsma 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330. z pMn. zm.) 

zarzlldzenie Nr 9375IVIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzeSnia 2018 r. w sprawie udostypniania material6w w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1llcznik nr I do rozPorzlldzenia Prezesa I wlasne gminy 
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacj i i zakresu dzialania archiw6w zakladowych. 
Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1llcznik nr 6 do rozporzlldzenia Prezesa Rady 
Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, Oz. U. poz. 67. 
z p6:i:n. zm.) 
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Lp. 

1. 

2. 

X. Oddzial ds. Oplaty za Gospodarowanie Odpadami 

Zadania Pods taw a prawna Rodzaj zadania 

Pob6r oplaty za gospodarowallie odpadami I art. 6h. art. 6i. art. 61 i art. 6m ustawy z dnia 13 wrZCSlllU 1996 r. I wlasnc gminy 
komunalnymi. 

Ookonywanie wymiaru oplaty za gospodarowanie 
odpadami. 

o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 1454. z pMn. zm.) 

~ 54 ust. I pkt 7 Regulaminu organizacyjllego U rZydu Miasta l.odzi 
(za/qczllik do zarzqdzcllia Nr 1964/V1112 Prezydenta Miasta l.odzi 
z dnia 21 marca 2012 r.. z p6zn. zm.) 

art. 6m. art. 60 i art. 6q ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu 
czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2018 r. poz. 1454. 
z pMll. zm.) 

art. 13 § 1 pkt I, dzialy Ill, IV. V i VII ustawy z dnia 29 sierpllia 1997 r. 
- Ordynacja podatkowa (Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z pMn. zm.) 

uchwala Nr XLV/845/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 41ipca 2012 r. 
w sprawie postanowienia 0 odbieraniu przez Miasto L6dz odpad6w 
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujq 
mieszkancy, a powstajq odpady komunalne (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz.2334) 

uchwala Nr VI/96/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 styczllia 2015 r. 
w sprawie okreslenia terminu. czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz.332) 

uchwala Nr XX/454115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 listopada 
2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej oplaty dla nieruchomosci, 
na kt6rych zamieszkuj'l mieszkancy oraz ustalenia stawki oplaty 
za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomosci, na kt6rych 

wlasne gminy 
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nie zamieszkujlt mieszkatlcy. a powstaj'l odpady komunalne (Oz. Urz. 
Woj. L6dzkiego poz. 4530) 

uchwala Nr XX/450115 Rady Micjskiej w Lodzi z dnia 18 listopada 
2015 r. w sprawic wzoru dcklaracji 0 wysokosci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. skladanej przez wlascicieli 
nieruchomosci (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4529) 

§ 54 ust. I pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalltcznik do zarzltdzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

3. Wydawanie indywidualnych interpretacji przepis6w dzial II rozdzial I a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja wlasne gminy 
prawa podatkowego w zakresie oplaty podatkowa (Oz. U. z 2018 r. poz. 800, z p6Zn. zm.) 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Rozpatrywanie odwolari. i zazaleri. w zakresie oplaty za dzial IV rozdzialy 15 i 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja wlasne gminy 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z p6zn. zm.) 
w tym przekazywanie organowi odwolawczemu. 

5. U dzielanie ulg (umorzeri., odroczeri. 1 rozkladania dzial III rozdzial 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja wlasne gminy 
na raty) z zakresu oplaty za gospodarowanie podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z p6Zn. zm.) 
odpadami komunalnymi. 

uchwala Nr XXXVIII964/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
16listopada 2016 r. w sprawie oplaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego poz. 5334) 

§ 9 i § 10 zalltcznika do zarzltdzenia Nr 5516IVIII17 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wewnytrznych 
procedur postypowari. w sprawach podatkowych prowadzonych przez 
Wydzial Finansowy w Departamencie Finans6w Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi oraz Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
w Oepartamencie Finansaw Publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

6. Prowadzenie obslugi finansowo-ksiygowej ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. wlasne gminy 
w zakresie oplaty za gospodarowanie odpadami poz. 395, z pazn. zm.) 
komunalnymi, w tym: 

------ -- --- --- --- --- --- --- -- -- --- -- - -
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7. 

I) 
2) 

3) 
4) 

rozliczanie i ksiygowanie wplat; 
przekazywanie dochodow na rachunek 
podstawowy; 
zwroty nadplat oraz mylnych wplat; 
prowadzcnic cwidencji wykonanych doc hod ow 
budtetowych wedlug klasyfikacj i budtctowej. 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 25 pazdziernika 20 lOr. 
w sprawie zasad rachunkowosci oraz planow kont dla organow 
podatkowychjednostek samorzqdu terytorialnego (Dz. U. poz. 1375) 

rozporzqdzcnie Ministra FinanS(lW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawic 
szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 
i rozchodow oraz srodk6w pochodzqcych ze zrodel zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

Prowadzenie post<;powania podatkowego I dzial IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
w zakresie oplaty za gospodarowanie odpadami (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z p6Zn. zm.) 
komunalnymi. 

§ 54 ust. I pkt 7 Regularninu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarz'ldzenia Nr 1964IVIIl2 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm. 

wlasne gminy 

8. I Windykacja naletnosci z tytulu oplaty I art. 6qa ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci I wlasne gminy 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z pozn. zm.) 
(wystawianie upomnien i tytulow wykonawczych, 
aktualizacja tytulow wykonawczych itp.). I art. 19 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z p6Zn. zm.) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie 
wzoru zarzqdzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 645) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorow tytulow wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 12 wrzdnia 2018 r. w sprawie 
wzorow dokumentow stosowanych w egzekucji naleznosci pieni<;znych 
(Dz. U. poz. 1804) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postypowania wierzycieli naletnosci pieni<;znych (Dz. U. z 2017 r. 
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9. Prowadzenie spraw budzetowych w zakresie zadan 
realizowanych przez Oddzial, w tym: 
1) 

2) 

3) 

4) 

przygotowywanie material6w planistycznych do 
projektu budzetu miasta oraz projekt6w plan6w 
i plan6w finansowych w zakresie realizowanych 
zadan; 
wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie 
i planach finansowych; 
sporzijdzanie projekt6w harmonogram6w 

harmonogram6w realizacji doehod6w 
orazjego zmian; 
sporzijdzanie sprawozdan, analiz 
oraz informaej i z wykonania budzetu. 

poz. 1483) 

rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie 
sposobu ustalania i dokul11cntowania wydatk6w cgzckucyjnych (Dz. lJ. 
z 2016 r. poz. 975) 

§ 54 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urz"du Miasta Lodzi 
(zalijeznik do zarzijdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marea 2012 r., z p6Zn. ZI11.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 linansaeh publieznyeh (Oz. U. 
z 2017 r. poz. 2077, z p6Zn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marea 2010 r. w sprawie 
szezeg610wej k1asyfikaeji doehod6w, wydatk6w, przyehod6w 
i rozehod6w oraz srodk6w poehodz'lcyeh ze zr6del zagranieznyeh 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6zn. zm.) 

rozporzijdzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marea 2010 r. w sprawie 
sprawozdan jednostek sektora finans6w publieznyeh w zakresie operaeji 
finansowyeh (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporzijdzenie Ministra Finans6w z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowyeh 
i samorz'ldowyeh zaklad6w budzetowyeh (Oz. U. z 2015 r. poz. 1542, 
z p6Zn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawezosei budzetowej w ukladzie zadaniowym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1793) 

rozporzijdzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 styeznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawezosei budzetowej (Dz. U. poz. 109, 
z p6zn. zm.) 

wlasne gminy 
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uchwala Nr XCIII 60811 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 Iipca 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projcktem uchwaly budzetowej (z p6Zn. zm.) 

uchwala Nr LXIIIIl 63211 7 Rady Micjskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 
2017 r. w sprawic uchwalenia Wiclolctniej I'rognozy Finansowej miasta 
Lodzi na lata 2018-2040 (z pMn. zm.) 

coroczne zarz'ldzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okrdlania wzor6w 
matcrial6w planistycznych niezbydnych do opracowania projektu 
budzetu miasta Lodzi 

zarz'ldzenie Nr 6529IVIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lipca 
2017 r. w sprawie ustalenia termin6w obowi'lzuj'lcych w procesie 
przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta Lodzi oraz projektu 
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz'ldzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochod6w i wydatk6w oraz przekazywania srodk6w 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych kom6rek 
organizacyjnych Urzt;du Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 5210IVIIl3 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 pazdziemika 2013 r.) 

Zasady sporz'ldzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacj i finansowych 
w Urzt;dzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6969IVII14 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 sierpnia 2014 r., z p6zn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 5294IVIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 lutego 
2017 r. w sprawie trybu przekazywania wniosk6w 0 dokonanie zmian 
w planach finansowych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Lodzi 
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§ 14 ust. I pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) , 

10. Wydawanic zaswiadczcn 0 niczalcgani u dzial VIlla ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa wlasne gminy 
w oplatach lub stwierdzaj~cych stan zalcglosci (Oz. U. z 2018 r. poz. 800. z pMn. zm.) 
Z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 

(Oz. U. z 2018 r. poz. 1044, z poin. zm.) 

rozporz~dzcnie Ministra Finansow z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
zaswiadczen wydawanych przez organy podatkowe (Oz. U. pOZ. 2355, 
z pMn. zm.) 

II. Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzeSnia 200 I r. 0 dostypie wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi do informacji publicznej (Oz. U. z 2018 r. poz. 1330, z poin. zm.) 
materialow i informacji w zakresie zadan Oddzialu 
i ich aktualizacja. zarz~dzenie Nr 9375IVIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

18 wrzesnia 2018 r. w sprawie udostypniania materialow w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 

12. Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr I do rozporz~dzenia Prezesa wlasne gminy 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkailcami. kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Oz. U. pOZ. 67, z pMn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zali'!cznik nr 6 do rozporz,!dzenia Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawle 
organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
z pMn. zm.) 
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Lp. 

I. 

XI. Zespol ds. Dochodow Skarbu Panstwa 

Zadania Pods taw a prawna 

Prowadzcnic ewidencj i jinansowo-ksiygowcj art. 94 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przcpisy wprowadzaj'!cc 
ustawy reformuj,!cc administracj" publiczn,! (Oz. U. poz. 872, 
z pain. zm.) 

doc hod ow Skarbu Panstwa z tytulu: 
1) wieczystego uzytkowania; 
2) trwalego zarz'!du; 
3) przeksztalcenia prawa wieczystego uzytkowania ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. 0 zmianie niektarych ustaw okrcSlaj,!cych 

kompetencje organaw administracji publicznej - w zwi,!zku z reform,! 
ustrojow,! panstwa (Oz. U. poz. 668, Z p6Zn. zm.) 

w prawo wlasnosci; 
4) dzierzawy nieruchomosci; 
5) najmu lokali uzytkowych; 
6) sprzedazy lokali mieszkalnych, 

i garazy; 
7) sprzedaZy nieruchomosci; 
8) zwrotaw odszkodowan 

nieruchomosci; 
9) ustanawiania sluzebnosci. 

za 

uzytkowych I art. 2 ustawy z dnia 29 WTzesma 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. 
z 2018 r. poz. 395, z pain. zm.) 

wywlaszczone art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostck 
samorz'!du terytorialnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 1530, z poin. zm.) 

art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pain. zm.) 

art. 27, art. 68, art. 71-73 i art. 82 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121, z p6Zn. 
zm.) 

art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztalceniu prawa 
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci (Oz. U. 
z 2012 r. poz. 83, z pain. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Finansaw z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegalowej klasyfikacji dochodaw, wydatkaw, przychodaw 
i rozchodaw oraz srodkaw pochodz,!cych ze iradel zagranicznych 
(Oz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pain. zm.) 

rozporz,!dzenie Ministra Rozwoju Finansaw z dnia 13 wrzesnia 

Rodzaj zadania 

zlccone 
powiatowi 
z zakresu 
administracji 
rz'!dowej 
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2. 

3. 

Prowadzenie ewidencj i podatku od towarow i uslug 
oraz wystawianie faktur VAT zgodnie 
z dokumentami sprzedazy przekazanymi 
przez komorki organizacyjne Urzt;du Miasta Lodzi 
naliczaj!)ce ww. podatek. 

Wystawianie monitow do dluznikow Skarbu Paristwa 
w zakresie ich zobowi!)zaii cywilnoprawnych oraz 
kierowanie do Wydzialu Prawnego wnioskow 

2017 r. w sprawic rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu 
paiistwa, budzetow jednostek samorz!)du terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorz!)do'.'.')'ch zakladow budzetowych, paiistwowych 
funduszy cclowych oraz paiistwowych jednostek budzctowych 
maj!)cych siedzib" poza granicami Rzcczypospolitcj l'olskiej (Oz. U. 
pOZ. 1911) 

§ 54 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz.;du Miasta Lodzi 
(zal!)cznikdo zarz!)dzenia Nr 19641V1I12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

art. 108-11 0 i art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku 
od towarow i uslug (Oz. U. z 2018 r. poz. 2174, z poin. zm.) 

rozporz!)dzenic Ministra Finansow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
towarow i uslug. dla ktorych obniza sior stawky podatku od towarow 
i uslug oraz warunkow stosowania stawek obnizonych (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 839, z poin. zm.) 

ksiyga trzecia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1025, z poin. zm.) 

w sprawie zadluzeii kontrahentow w postt;powaniu I obwieszczenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 7 stycznia 2016 r. 
cywilnoprawnym w celu przekazania na drogy . w sprawie wysokosci odsetek ustawowych za opoinienie (M.P, poz. 47) 
postypowania s!)dowego, a takZe kierowanie 
wnioskow w sprawie zadluzeii kontrahentow 
w postypowaniu cywilnoprawnym do Wydzialu 
Oysponowania Mieniem. 

ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. 0 Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. poz. 2261, z poin. zm.) 

Zasady postypowania w przypadkach nieterminowego realizowania 
na rzecz Skarbu Paiistwa i Miasta Lodzi swiadczeii pieniyznych 
o charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji 
obowi!)Zkow niepieni.;:i:nych 0 charakterze cywilnoprawnym 
w Urzydzie Miasta Lodzi (zal!)cznik do zarz!)dzenia Nr 94931V1II18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 paidziemika 2018 r.) 

zlecone 
powiatowi 
z zakresu 
administracj i 
rz!)dowej 

zlecone 
powiatowi 
z zakresu 
administracji 
rz!)dowej 

4. I Wystawianie upomnieii kierowanie I art. 26, art. 27 art. 27a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. I zlecone 
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5. 

6. 

I 

administracyjnych tjtulow wykonawczych I 0 postypow. aniu egzckucyjnym w administracji (OZ. U. z 2018 r. 
do Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. poz. 1314. z poin. zm.) 

rozporz'ldzenic Ministra Finansow z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorow tytulow wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) 

Zasady postypowania w przypadkach nieterminowego realizowania 
na rzecz Skarbu Panstwa i Miasta Lodzi swiadczen pieniyznych 
o charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji 
obowi'lzkow niepicniyznych 0 charakterze cywilnoprawnym 
w Urzydzie Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 94931V1lI18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 paidziernika 2018 L) 

Wydawanie zaswiadczen 0 niezaleganiu w oplatach I art. 1 pkt 4 i art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 L - Kodeks 
lub stwierdzaj'lcych stan zaleglosci w zakresie spraw postypowania administracyjnego (Oz. U. z 2018 L poz. 2096) 
prowadzonych przez Zespol. 

Sporz'ldzanie sprawozdan, analiz oraz informacji 
z wykonania budzetu w zakresie zadan realizowanych 
przez Zespol. 

art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 L 0 oplacie skarbowej 
(Oz. U. z 2018 L poz. 1044, z pMn. zm.) 

art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poin. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdanjednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Oz. U. z 2014 L poz. 1773) 

rozporz'ldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu 
panstwa, budzetow jednostek samorz'ldu terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorz'ldowych zakladow budzetowych, panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych 
maj'lcych siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. 
poz. 1911) 

powiatowi 
z zakresu 
administracji 
rZ'ldowej 

zlecone 
powiatowi 
z zakresu 
administrac j i 
rZ'ldowej 

zlecone 
powiatowi 
z zakresu 
administracji 
rZ'ldowej 
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7. 

8. 

Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
materialow i informacji w zakresie zadan Zespolu 
i ich aktualizacja. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 20 II r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej w ukladzie zadaniowym (Dz. U. 
z2018r.poz.1793) 

rozporz'ldzcnic Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. poz. 109, 
z p6Zn. zm.) 

§ 14 ust. I pkt 17 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964!VlI12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

art. 7 ust. I pkt I ustawy z dnia 6 wrzesma 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z p6Zn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 9375!VIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzdnia 2018 r. w sprawie udostypniania materialow w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'lcznik nr I do rozporz'ldzenia Prezesa I wlasne gminy 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zrn.) 

Instrukcja archiwalna (zal'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa Rady 
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
z p6Zn. zm.) 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
WYDZIALU FINANSOWEGO 

Zalqcznik 
do Szczeg61owego wykazu zadan realizowanych 
przez Wydzial rinansowy w Dcpartamencie Finans6w 
Publicznych Urzydu Miasta l.odzi 

W DEPART AMENCIE FINANSOW PUBLlCZNYCH URZ~DU MIASTA LODZI 

1 DYREKTOR J WYDZIALU 

ZAST~PCA ZAST~PCA 
,---- DYREKTORA DYREKTORA 

ODDZIAL 
DOCHODOW 

ODDZlAL PODATKOWYCH ODDZIAL 
DOCHODOW t-- KSII;:GOWOSCI 

Z MAJI\TKU MIASTA PODATKOWEJ 

ODDZIAL KONTROLI 
PODATKOWEJ 

ODDZIAL 
ODDZIAL PODA TKU 

DOCHODOW r- OD NIERUCHOMOSCI, 
Z UZYTKOW ANIA 

OD OSOB FIZYCZNYCH, 
WIECZYSTEGO 

ROLNEGO I LESNEGO 
ODDZIAL 

ZESPOL 
DS. KOORDYNACJI 

ODDZIAL DS. DOCHODOW - DS. MANDATOW SKARBU PANSTWA 
ODDZIAL 10PLAT 

DS.OPLATY 
ZA GOSPODAROW ANIE ODDZIAL DS. OPLATY 

ODPADAMI 
~ 

SKARBOWEJ 
[ TARGOWEJ 


