
Zarz~dzen e Nr 0050.7.2019 

W6jta miny Slubice 

tego 2019 roku 

w sprawie: 	 upowaznienia pOdinspekt+ a w Urz'rdzie Gminy Slubice do prowadzenia 

zgodnie z wlasciwosci~ ,zeczow~ i miejscow~ W6jta Gminy Slubice 

post'rpowan podatkowych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
I 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy rdnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. l ) 1 zwiqzku z art. 13 § 1 pkt 1 oraz art. 143 § 1 i 3 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 

ze zm. 2) oraz § 4 i §32 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzydu Gminy Slubice 

stanowiqcego integralnq cZysc zarzqdzenia nr 0152172/2005 W6jta Gminy Slubice z dnia 

20 grudnia 2005 roku w sprawie InadaniaUrzydowi Gminy Slubice regulaminu 

organizacyjnego, zarzqdzam co nastypuje: 

§ 1 

UpowaZniam Pani~ Katarzyn<; ChOdOW~k~' podinspektora w Urz<;dzie Gminy Slubice, 

do prowadzenia, zgodnie z wlasciwosci~ rzeczowq i miejscowq W6jta Gminy Slubice, 


w stosunku do podatnik6w postypowan P1datkowych okreslonych: 


a) ustawq z dnia 15 listopada 1984 rok~ 0 podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1982 


ze zm.), 

b) ustawq z dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1445 ze zm.), 1 

c) ustawq z dnia 30 pazdziernika 2002 r9ku 0 podatku lesnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 

ze zm.) I 
oraz stosowania ustawowych zwolnien ii 19 podatkowych, w tym r6wniez do podpisywania 
w moim imieniu decyzji, postanowie' i zaswiadczen, w tym okreSlonych w dziale 

VII wydawanie zaswiadczen ustawy z d ia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postypowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.3). 

§2 

Niniejsze upowaznienie nie dotyczy wydawania zaswiadczen 0 niezaleganiu w podatkach 
lub stwierdzajqcych stan zaleglosci. 

§3 

Upowaznienie, 0 kt6rym mowa w § 1, /zachowuje swojq waznosc do odwolania; z chwilq 

ustania stosunku pracy upowaznienie r gasa. Upowaznienie nie upowaznia do udzielania 
dalszych upowaznien. 

lZmiany ustawy z opublikowano w Oz. u. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432 oraz 2500. 

2 Zmiany ustawy z opublikowano w Oz. U. z 20 j7 r., poz. 2491; z 2018 r., poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 

1499,1540,1544,1629, 1693,2126,2193,2244 oraz 2354. 

3 Zmiany ustawy 0publikowano w Dz. U. z 201l~ f., poz. 1629. 
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§4 

Wykonanie zarz~dzenia powierza siy sekretarzowi gminy. 

§5 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

v:I!/
mgrJr Kozlowski 


