
Z.rz~dzeDi. Nr 0050.27.2019 

Wojf. Gmioy S1ubi.. 

z dnia 1 kwiolnl. 2019 r. 

w sprawie: 	 odwolania upowatnienia podinspektora w Urzt;dzie Gminy Siubice 
do prowadzenia zgodnie z wlasciwosciJt rzeczowlJ i micjscowl): Wojta 

Gminy Siubice post~powan podatkowych oruz wydawania w tycb 
sprawa.h deeyzj!. 

Na podslawie art. 39 ust 2 ustawy z dni. 8 marca 1990 roku 0 samor"'!'lzie gminnym 

(Ij. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w zwi",",u z art. 13 § I pkl I oraz art. 143 § I i 3 ustawy z dnia 

29 sieepnia 1997 r. - Ordyuru:ja podatkowa (Ij. Dz. U. z 2018 r., poz, 800 zezm,') oraz 

§ 4 i § 32 ust, 2 Regulaminu Organizacyjnego Ur,,\,du Ominy Slubice stanowi~cego 

integral~ c"\'sc zarz~zenia nr Ol52n212005 Wojta Ominy Stubice z dnia 20 grudnia 2005 
roku w sprawie nadaniaUrz,¥dovvi Gminy Shtbice regulaminu organizacyjnego) r.arz.l,}dzam 
co nasttfpuje: 

§! 

Odwoluj¥ udzielone Pani Annie Rudzkiej - podinspektorowi w Urztrd7je Gminy Slubke 
upowatnienie z dnia 3 marca 2010 roku (z.rutk Or. 01l3!41201O) do prowacizenia, zgodnie 

z wtasciwoscitl rzeczoWlj. i miejscow~ W 6jta Gminy Slubice, w stosunku do pooatnik6w 

post~owail podatkowych okreslonych: 
a) US"'''1! Z dnia 15 listopada 1984 roku 0 podatku rolnym (tj. Dz.V. z 2017 r .. poz. 1982 

ze zm.). 
b) ustaw~ Z dnia 12 styoznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (lj. Dz.V. Z 2018 r., 

poz. 1445 ze zm,), 

cJ ustaw~ z dnia 30 paidziernika 2002 roku 0 podatku lcsoym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 

ze zm.) 
oraz stosowania ustawo"-'1'ch zwolnien i ulg podatkowych, w tyro rO\\1lie'i; do podpisywania 
w moim imieniu decyzji, postanowien i zaswiadczen, W tym o!<reslonych w dziale 

VII wydawanie zaSwiadczen ustawy z dnia l4 czerwca 1960 roku - Kodeks postt;powania 
administracyjnego (1j, Dz. V, z 2018 r" poz, 2096 ze zm,), 

§2 

Zarz/ldzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 

---.-.-
1 Zmiany ustawy zQPublikowano w Oz, U. z 2017 r., poz. 2491; z 2018 t" poz. 650. 723, 771, 1000, 1039, 107:5, 
1499, 1540, 1544,1629, 1693,2126,2193.2244 oraz 2354; z2019 (.> poz. 60 oral 492. 


