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z dnia 02 czenvca 2017 r.

w  sprawie  upowaZnienia  pracownika  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku  Pomorskim  do
zalfltwiania   spraw   w   imieniu   Burmistrza   Drawska   Pomorskiego,    a   takZe   do
poSwiadczania  za  zgodnoS6  odpis6w  dokument6w  przedstawionych  przez  strong  na
potrzeby prowadzonych postepowah z oryginalem.

Na  podstawie  art.  268a  ustarvy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23; poz.  868, poz. 996, poz.  1579 i poz. 2138 oraz z
2017  r.  poz.  935)  w zwiazku  z  art.  18  ustarvy  z  dnia  17  czerwca  1966  r.  o  postepowaniu
egzekucyjnym w administracji  (Dz.  U.  z 2016 r.  poz.  599;  poz.  868,  poz.  1228, poz.  1244,
poz.  1579, poz.  1860 i poz.  1948), zarzqdza sis) co nastepuje:

?1. Upowaznia sis  Pania Elzbiete LataS - pracownika Urzedu Miejskiego w Drawsku
Pomorskim do zalatwiania w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego spraw w zakresie:

1) \vystawiania upomnieh na zalegloSci podatkowe oraz w oplacie za
gospodarowanie odpadami  komunalnymi,

2) lvystawiania i alrfualizowania tytul6w \vykonawczych;
3 ) lvycofywania tytul6w lvykonawczych;
4) zawieszania post?powania egzehocyjnego;
5) poSwiadczania za zgodnoS6 odpis6w dokument6w przedstawionych przez strong na

potrzeby prowadzonych postepowah z oryginalem.

§2.  W zakresie spraw o kt6rych mowa w §  1, upowaZnia sis Pania  Elzbiete LataS do
poslugiwania sis pieczapkq o treSci: ,, Z up. Burmistrza Elzbieta LataS Inspektor w Referacie
Podatk6w i Oplat oraz Windykacji".

?3. Niniejsze upowaZnienie zostaje udzielone na czas nieoznaczony) z tym, ze lvygasa
oho z chwilq uchylenia niniejszego zarzqdzenia   albo rozwiazania lub lvygaSniecia stosunku
pracy z upowaznionym pracolunikiem.

?4.   Traci moc Zarzqdzenie Nr 63/2015  Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 07
kwietnia  2015   r.  w  sprawie  upowaZnienia  pracownika  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku
Pomorskim do zalatwiania w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego spraw w ustalonym
zakresie.

?5. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem 2 czerwca 2017 r.
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