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BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 12 Iutego  2018 I.

w  sprawie  upowaZnienia  pracownika  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku Pomorskim  do
zalatwiania    spraw   w    imieniu    BurmistI.Za    Drawska    Pomorskiego)    a    takZe    do
poSwiadczania  za  zgodnoS6  odpis6w  dokument6w  przedstawionych  pIZeZ  Strong  na
potIZeby PrOWadZOnyCh POStePOWah Z Oryginalem.

Na  podstawie  art.  268a  ustanvy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 I. poz.  125, z 2018 poz.  149)    wzwiazku z art.  18 ustanvy z
dnia 17 czerwca 1966 I. o postepowaniu egzekueyjngm w administracji (Dz. U. z 2017 I. poz.
1201; poz. 933, poz.  1475 i poz.  1954 oraz z 2018 r. poz.  138), zarzadza sis) co nastepuje:

?1.   UpowaZnia   sis      Pania   Anne   Tymihsky   -   praco\unika   Urzedu   Miejskiego
w Drawsku Pomorskim  do  zalatwiania w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego  spraw
wzakresie:

1)  lvystawiania  upomnieh  na  zalegloSci  podatkowe  oraz  w  zckresie  powierzonych
obowiazk6w lvynikaj apych z zckresu czynnoSci na zajmowanym stanowisku;

2) \vystawiania  i alctualizowania tytut6w lvykonawczych;
3 ) \vycofywania tytut6w \vykonawczych;
4) zawieszania postepowania egzekucyjnego ;
5) poSwiadczania za zgodnoS6 odpis6w dokument6w przedstawionych przez strong na

potrzeby prowadzonych postepowah z oryginalem.

§2.   W zalnesie spraw o kt6rych mowa w §  1, upowaZnia sic Paniq  Anne Tymihsky
do  posfugiwania  sis  pieczatkq  o  treSci:   ,,  Z  up.   Burmistrza  Anna  Tymihska  Inspektor
w Refaacie Podatk6w i Oplat oraz Windykacji9?.

§3.  Traci moo Zarzadzenie Nr 96/2017 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 02
czeIWCa  2017   r.   w  sprawie  upowaZnienia  praco\unika  Urzedu  Miejskiego   w  Drawsku
Pomorskim do  zalatwiania spraw w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego,  a takZe  do
poSwiadczania za zgodnoS6 odpis6w dokument6w przedstawionych przez strope na potrzeby
prowadzonych postepowah z oryginalem.

§4.   Niniejsze   upowaZnienie   \vygasa   z   chwila   ustania   stosunku   pracy   osoby
upowaznionej , mo2e bye r6vIlieZ cofuiete w kaZdym  czasie ze skutkiem natychmiastow)m.

§5. Zaizadzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.
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