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ZARZĄDZENIE Nr 3/B/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących
egzekucji administracyjnej należności pieniężnych gminy Miasta i Gminy Serock.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.

713 z późno zm.), art. 17 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w

administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli wymienionych w załączniku do

niniejszego zarządzenia do wykonywania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Serock praw i

obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Miasta i Gminy Serock, o których mowa wart. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017r. o

finansowaniu zadań oświatowych.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności upoważnienie do:

1) wydawania postanowień dotyczących postępowania egzekucyjnego,

2) wystawiania i przesyłania zobowiązanemu upomnień,

3) wystawiania i przesyłania do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych dotyczących

niepodatkowych należności budżetowych - opłat wskazanych w ustawie o finansowaniu zadań

oświatowych, do przymusowego ściągnięcia wymienionych w nich należności wraz z kosztami

egzekucyjnymi wraz z informacją, a także wniosków o nadanie klauzuli o skierowaniu tytułu

wykonawczego do egzekucji administracyjnej,

4) zawiadomienia organu egzekucyjnego o każdej zmianie wysokości należności objętej tytułem

wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz o zdarzeniu powodującym

zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego i ustaniu przyczyny zawieszenia

postępowania egzekucyjnego, okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w

terminie należności pieniężnej w wyniku zdarzeń zaistniałych po dniu wystawienia tytułu

wykonawczego, a także o zobowiązanym i jego majątku w zakresie niezbędnym do prowadzenia

egzekucji administracyjnej.

§ 3. Upoważnienia udzielam na czas sprawowania funkcji przez Dyrektorów szkół podstawowych i

przedszkoli wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarządzenia Nr 3/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 stycznia 2021 r.

L.p. Szkoła podstawowa/ Przedszkole Nazwisko i imię Funkcja
adres:

1. Szkoła Podstawowa Szczerba Małgorzata Dyrektor
im. Mikołaja Kopernika w Serocku
ul. Pułtuska 68
05-1405erock

2. Szkoła Podstawowa Paliszewska Małgorzata Dyrektor
im. Wojska Polskiego w Zegrzu
ul. Oficerska 3
05-131 Zegrze

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Perczyńska Dorota Dyrektor
im. Witolda Zglenickiego w Woli
Kiełpińskiej
05-140 Wola Kiełpińska

4. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Leszczyńska Małgorzata Dyrektor
Szaniawskiego w Jadwisinie
ul. Szkolna46, Jadwisin
05-140 Serock

5. Samorządowe Przedszkole Tomczak Barbara Dyrektor
im. Krasnala Hałabały w Serocku
ul. Włodzimierza Wolskiego 15
05-140 Serock

6. Samorządowe Przedszkole w Kołecka Barbara Dyrektor
Zegrzu
ul. Oficerska 2
05-131 Zegrze
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