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z dnia 02 czenvca 2017 r.

w  sprawie  upowaZnienia  pracownika  Urzedu  Miejskiego  w Drawsku  Pomorskim  do
zalatwiania    spraw    wimieniu    Burmistrza    Drawska    Pomorskiego)    a    takZe    do
poSwiadczania  za  zgodnoS6  odpis6w  dokument6w  przedstawianych  przez  strong  na
potrzeby prowadzonych postepowah z oryginalem.

Na podstawie  art.  143  §   1 ustarvy z dnia  29 sieapnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (  Dz.
U.  z 2017 r.  poz.  201; poz.  648, poz.  768  i poz.  935),  art.  268  a ustarvy z dnia  14  czervca
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) zarzadza sis co nastepuje:

§ 1.  UpowaZnia sis Pania Barbare Kuchte - pracownika Urzedu Miejskiego w Drawsku
Pomorshim do zalatwiania w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego spraw w zakresie:

1) lvydawania   decyzji   w sprawie   \vymiaru  podatku  rolnego   i   leSnego,   oraz   nakaz6w
platniczych w lacznym zobowiazaniu pienieznym,

2) lvystawiania zaSwiadczeh o stanie majatkolvym oraz poSwiadczania za zgodnoS6 odpis6w
dokument6w przedstawionych przez strong na potrzeby prowadzonych postepowah z
oryginalem,

3) lvystawiania  wezwah  dla  podatnik6w  do   osobistego   stawienia  si?  w  celu  zlozenia
wyj aSnieh podatkowych.

§ 2.  W zakresie spraw o ke6rych mowa w § 1, upowaZnia sis Pania   Barbare Kuchte do
poslugiwania sis pieczatka o treSci: M Z up. Burmistrza Barbara Kuchta Inspektor w Referacie
Podatk6w i Oplat oraz WindykacjiM.

§ 3.  Niniejsze   upowaZnienie   \vygasa   z chwila   ustania   stosunku   pracy   pracownika,
okt6rym   mowa   w   §   1,   a  takZe   moZe   bye   cofhiete   w   kaZdym   czasie   ze   skutkiem
natychmi asto wym.

§ 4. Traci moc upowaZnienie udzielone przez Burmistrza Drawska Pomorskiego pismem z
dnia 26 1istopada 2002 r. Nr Og-I-1012/15/2002.

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