
Zarządzenie nr 16/2/2016

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 8 lutego 2016 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  14/11/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
12  listopada  2013  r.  w  sprawie  wyznaczenia  osób  zatrudnionych  w  Urzędzie
Miasta Lublin do poboru opłaty skarbowej oraz terminowego wpłacania jej na
rachunek organu podatkowego

Na podstawie  art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie
Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  23  lipca  2015  r.  z  późn.  zm.),  w  związku
z  załącznikiem  nr  1  do  uchwały  nr  868/XXXIV/2013  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia
17  października  2013  r.  zmieniającej  uchwałę  nr  257/XV/2011  Rady Miasta  Lublin
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 28 października 2013 r. poz. 4294, Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z dnia 3 stycznia 2014 r. poz. 43)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Załącznik  do  zarządzenia  nr  14/11/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
12  listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta
Lublin do poboru opłaty skarbowej oraz terminowego wpłacania jej na rachunek organu
podatkowego,  zmienionego  zarządzeniami  Prezydenta  Miasta  Lublin:  nr  4/4/2014
z dnia 1 kwietnia 2014 r., nr 19/10/2014 z dnia 8 października 2014 r.,  nr 66/12/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.,  nr 79/2/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz nr  59/9/2015
z dnia 24 września 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                               Prezydent Miasta Lublin

                                                                                     (-) Krzysztof Żuk

           Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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