
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Zarządzenie Nr 421/2021 
Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 16 lipca 2021 r.

zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratorów lokalnych do nadawania, dokonywania
zmian i odbierania uprawnień do aplikacji eTW w Urzędzie Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020r r. poz. 713 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie przekazywania tytułów wykonawczych i innych dokumentów do organu egzekucyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz.1310) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Wyznacza się Panią Teresę Wojtas – inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Kalisza na
administratora  lokalnego  oraz  Panią  Dobromiłę  Napieralską-Jaśtak  –  inspektora  w  Wydziale
Finansowym Urzędu  Miasta  Kalisza  na  kolejnego  administratora  lokalnego  w celu  nadawania,
dokonywania zmian lub odbierania uprawnień do aplikacji eTW służącej do przekazywania tytułów
wykonawczych  i  innych  dokumentów  do  organu  egzekucyjnego,  innego  niż  Prezydent  Miasta
Kalisza.

§ 2.

Administrator  lokalny  i  kolejny  administrator  lokalny  jako  osoby  wyznaczone  i  zgłoszone  do
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie będą nadawać, dokonywać zmian i odbierać
uprawnienia do aplikacji eTW osobom wskazanym przez kierowników komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta Kalisza na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  kierownikom  komórek  organizacyjnych  Urzędu  Miasta
Kalisza. 

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza Nr 300/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31
maja  2021r.  w  sprawie  wyznaczenia  administratorów  lokalnych  do  nadawania  i  odwoływania
uprawnień  do  aplikacji  eTW  w  Urzędzie  Miasta  Kalisza  oraz  jednostkach  organizacyjnych
podległych Miastu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

        Załącznik do  
Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 421/2021
z dnia 16 lipca 2021 r.

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Finansowy
Referat Rachunkowości Dochodów

Wniosek o nadanie uprawnień/ zmianę/ odebranie
 uprawnień do aplikacji eTW

Cel składanego 
wniosku – 
zaznaczyć 
właściwy kwadrat

    
  1. Nadanie uprawnień    □                                      2. Zmiana danych    □   
                               
                                      3. Odebranie uprawnień    □

Dane 
użytkownika

Nazwa komórki
organizacyjnej Urzędu Miasta 
Kalisza

Nazwisko Imię

PESEL Stanowisko służbowe Telefon służbowy

e-mail służbowy Numer rachunku bankowego 
do przekazywania wyegzekwowanych należności

Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza 


