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ZARZADZENIE NR 99 /2017

BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 02  czenvca 2017 r.

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

Na podstawie art.  143  §   1  ustarvy z dnia  29 sierpnia 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)  w zwiazku z art.  18  ustarvy z dnia  17
cze]wca  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) zarzadza sis co mast?puje:

? 1.  UpowaZnia si? Pania Urszule Nowicz - pracownika Urzedu Miejskiego w Drawsku
Pomorskim do zalatwiania w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego spraw w zakresie:

1 ) lvydawania decyzji w sprawie lvymiaru podatku od nieruchomoSci,

2) \vystawiania zaSwiadczeh o stanie majqtko\vym oraz poSwiadczania za zgodnoS6 odpis6w
dokument6w  przedstawionych  przez   strong   na  potrzeby  prowadzonych  postepowah
z oryginalem;

3) lvystawiania upomnieh w sprawie przeksztalcenia wieczystego uZytkowania gnmt6w;

4) lvystawiania wezwah w sprawie wieczystego uzytkowania grunt6w.

? 2.  W zakresie  spraw o kt6rych mowa w § 1, upowaznia sis Paniq Urszule Nowicz do
posfugiwania sis pieczqtka o treSci: M Z up. Burmistrza Urszula Nowicz Inspektor w Referacie
Podatk6w i Oplat oraz WindykacjiM.

§ 3.  Niniejsze   upowaZnienie   lvygasa   z chwilq   ustania   stosunku   pracy   pracownika,
okt6rym  mowa  w      §   1,   a  takZe   moZe  bye   cofhiete   w  kaZdym   czasie   ze   skutkiem
natychmiastovym.

?  4.  Traci  moo  Zarzadzenie  Nr  128/2016  Bu]mistrza Drawska Pomorskiego  z  dnia  01
vIZeSnia  2016  r.  w  sprawie  upowaZnienia  pracownika  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku
Pomorskim do zalatwiania w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego spraw w ustalonym
zakresie.


