Referat Podatków i Opłat Lokalnych
STANOWISKA I PRACOWNICY:
Kierownik referatu
Bożena Rucka
pok. nr 6 A
tel. 61 8926-275
stanowisko ds. wymiaru podatku
Maria Morawska, Violetta Cygańczyk, Małgorzata Janka (w zastępstwie Agnieszka Bielejewska)
pok. nr 1
tel. 61 8926-274
Małgorzata Dunaj
pok. nr 6
tel. 61 8926-541
stanowisko ds. księgowości podatkowej
Aleksandra Tecław-Kaczmarek
pok. nr 6
tel. 61 8926-273
stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Angelika Kocurek
pok. nr 6 A
tel. 61 8926-294
stanowisko ds. pomocy publicznej
Joanna Duhr
pok. Nr 6
tel. 61 8926-273
ZADANIA REFERATU:
a) prowadzenie ewidencji podatników,
b) gromadzenie i przechowywanie oraz sprawdzanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych
składanych organowi podatkowemu,
c) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
d) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,
e) prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym sporządzanie sprawozdania RB 27-s,
f) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji należnych Gminie świadczeń pieniężnych z tytułu obowiązku podatkowego, w tym:
- zabezpieczania na hipotece dla zaległości powyżej 200 zł (przy kosztach wpisu 200 zł),
- wysyłanie upomnień w terminach: do 60 dni po I i III racie dla zaległości powyżej 100 zł, a do 60 dni po II i IV racie bez względu na kwotę,
- wystawianie i wysyłanie tytułów wykonawczych,
f) prowadzenie ewidencji i aktualizacja upomnień,
g) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
h) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
i) wydawanie decyzji i zaświadczeń związanych z udzielaną przez Gminę pomocą publiczną,
j) terminowe naliczanie zobowiązań Gminy z tytułu odpisu 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych i terminowe przedkładanie do Referatu
Wydatków Budżetowych informacji o należnej kwocie do przekazania Izbom Rolniczym,
k) prowadzenie czynności inwentaryzacji kont analitycznych, mających na celu ustalenie sald końcowych,
l) dokonywanie zamknięcia kont rozrachunkowych,
m) dokonywanie odpisów aktualizujących na koncie 290 od należności zagrożonych nieściągalnością,
n) zwrot podatku akzyzowego producentom rolnym,
o) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych, wydawania zaświadczeń i poświadczeń,
p) przygotowywanie danych do spisów rolnych.
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