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BURIt4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 02 czerwca 2017 I.

w   sprawie   upowaZnienia   pracownika   Urzedu   Miejskiego   w   Drflwsku   Pomorskim   do
zalatwiania spralw w imieniu BurmistrzaL Drawska Pomorskiego) a takZe do poSwialdczaLnia Za
zgodnoS6  odpis6w  dokument6w  przedstawionych  przez  strong  na  potrzeby  prowadzonych
postepowari z oryginzLIem.

Na   podstawie   art.   268a   ustarvy   z   dnia   14   cze]wca   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  pracol-ika Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
Mirelle  Adamczyk  do  zalatwiania   spraw  w  imieniu  Burmistrza Drawska Pomorskiego
w  zakresie lvynikajqcym z:

1)   ustarvy z dnia 24 wrzeSnia 2010 r.  o  ewidencji ludnoSci   (Dz. U.  z 2017 r.  poz.  657),  a w
szczeg6lnoSci  do  prowadzenia  postepowah  w  sprawach  meldunkolvych,  do  lvydawania
zaSwiadczeh  z  zakresu  ewidencji  ludnoSci   oraz  udzielania  odpowiedzi  na  wnioski  o
udost?pnienie danych z Rej estru Mieszkahc6w, Rej estru Zamieszkani-a Cudzoziemc6w;

2)   z ustarvy z dnia 06 sieapnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z p6Zn.
zm.), a w szczeg61noSci do prowadzenia postepowah w sprawach dowod6w osobistych, do
podpisywania   potwierdzeh   zlozenia   luniosku   o   \vydanie    dowodu   osobistego    oraz
zaSwiadczeh  o  utracie  lub  uszkodzeniu  dowodu  osobistego,  udzielania  odpowiedzi  na
\unioski  o  udostepnienie  danych  z  Rejestru  Dowod6w  Osobistych  oraz  dokumentacji
zwiqzanej z dowodami osobistymi;

3)   z ustavy  z  dnia  5  stycznia  2011r.  -  Kodeks  \vyborczy  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  15),    a w
szczeg61noSci  do  podpisywania  zawiadomieh  o  wpisaniu  \vyborcy  na jego  vIliOSek  dO
rejestru lvyborc6w, zawiadomieh o wpisaniu badZ dopisaniu lvyborcy do  spisu lvyborc6w
oraz lvydawania zaSwiadczeh o prawie do glosowania,

a takZe do poSwiadczania za zgodnoS6 z oryginalem odpis6w dokument6w przedstawionych
przez strong na potrzeby lvyZej lvymienionych spraw.

?2. Niniejsze upowaznienie zostaje udzielone na czas nieoznaczony) z tym, ze lvygasa ono z
chwila uchylenia niniej szego zarzqdzenia  albo rozwiqzania lub \vygafniecia stosunku pracy
z upowaZnionym pracovIlikiem.

§3. Traci   moc  zarzqdzenie  Nr  14/W/2012    Burmistrza  Drawska   Pomorskiego   z   dnia
01 sieapnia 2012r. w sprawie upowaznienia inspektora ds. dowod6w  osobistych i ewidencji
ludnoSci w  Urzedzie Miejskim w  Drawsku Pomorskim do prowadzenia spraw  w imieniu
Burmistrza Drawska Pomorskiego.
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