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ZARZĄDZENIE 583/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia 155/2017 Prezydenta Miasta Rybnika 
z dnia 8 marca 2017 roku  
w sprawie wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki”


Działając na podstawie:

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
W Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 155/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 marca 2017 roku wprowadzić następujące zmiany:

	W § 2:

	pkt 7) otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000),”,


	pkt 8) otrzymuje brzmienie: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku poz. 1219 ze zm.),”,


	W § 3 ust. 2 dodać pkt  6), który otrzymuje brzmienie: „wniosek o odebranie dostępu do danych w Portalu „RACHUNKI” innej upoważnionej osobie fizycznej z wykorzystaniem konta ePUAP (osoby fizyczne) – WN-5.”,


	W § 12:

	 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „W przypadku należności, co do których wszczęto egzekucję administracyjną, do rozliczenia wpłaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1314 ze zm.).”,


	ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Datą zapłaty zobowiązań podatkowych, wymienionych w § 10 pkt 1 – 2 oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta (art. 60 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 800 ze zm.)).”,


	ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Datą zapłaty zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy jest dzień uznania rachunku Miasta (art. 454 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 ze zm.).”,


	W § 16:

	w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,
	ust. 4 otrzymuje brzmienie: „O zmianach dokonywanych w Regulaminie Klient będzie informowany na stronie Portalu.”.


§ 2.
Tekst jednolity Regulaminu portalu „Rachunki” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Rybnika.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




