Zarządzenie Nr 4/2020
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 10 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) –

zarządza się co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do
zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn.zm.:
1) w § 23:
a) pkt 22 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji
zadań związanych z przejęciem środków pieniężnych i spłatą długów spadkowych,”
b) po pkt 22 dodaje się pkt 22a, który otrzymuje brzmienie „prowadzenie ewidencji
pozabilansowej rozrachunków wynikających z przejętych na rzecz miasta spadków,”
1) w § 24:
a)

pkt 10 otrzymuje brzmienie: „realizacja zadań związanych z przejęciem
i zagospodarowaniem nieruchomości wchodzących w skład nabytej przez gminę lub
Skarb Państwa masy spadkowej,”,

b) pkt 19 skreśla się,
2) w § 28:
a) pkt 13 skreśla się,
b) pkt 40 otrzymuje brzmienie: „realizacja zadań związanych
i zagospodarowaniem ruchomości i środków pieniężnych w gotówce”,

z

przejęciem

3) w § 32 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „rejestracja danych w rejestrze PESEL, prowadzenie
rejestru mieszkańców, rejestru danych kontaktowych i rejestru zamieszkania cudzoziemców,”
4) w § 36:
a) pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„prowadzenie ewidencji :
a) spraw spadkowych, w których miasto jest spadkobiercą,

b) otrzymanych zawiadomień z banku lub SKOK o tzw. uśpionych rachunkach
bankowych,”,
b) po pkt 24 dodaje się
- pkt 25 o treści:
„koordynowanie działań związanych z przejęciem spadków,”,
- po pkt 25 pkt 26 o treści:
„występowanie o stwierdzenie nabycia spadku i reprezentowanie miasta
w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku,”,
- po pkt 26 pkt 27 o treści:
„opracowywanie propozycji planu spłaty wierzycieli,”,
- po pkt 27 pkt 28 o treści:
„opracowywanie i przedłożenie Prezydentowi w terminie do 1 marca sprawozdania
z wykonywanych zadań związanych z nabywaniem spadków przez miasto za rok
poprzedni,”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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