WÓJT
Gminy Świdnica
ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2021
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw, wydawania decyzji
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2020 r. póz. 173 z późn. zm.1); art. 143 § ł, § lai§3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. póz. 1325 z późn. zm.z); art. 268a ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 r. póz. 256

z póżn. zm. ) oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. póz. 1427 z późn. zm.4); zarządza się, co
następuje:

§ l. Upoważnia się panią Annę Kościukiewicz, Sekretarza Gminy, do:

3) załatwiania w imieniu Wójta wszystkich spraw administracyjnych, do których mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. póz. 869 z późn.zm.), w tym wydawama decyzji, postanowień
i zaświadczeń;

4) podejmowania w imieniu Wójta jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego
wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji, w tym
wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych, wydawania postanowień
i zarządzeń.
_

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony. Upoważnienie jest ważne do dnia
uchylenia niniejszego Zarządzenia lub rozwiązania stosunku pracy i nie może być
przenoszone na inne osoby.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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zaświadczeń;

egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.4); zarządza się, co

2) załatwiania w imieniu Wójta wszystkich spraw, do których mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020
r. póz. 1325 z późn. zm. )w tym wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i

następuje:

1) wydawania W imieniu Wójta decyzji administracyjnych we wszystkich
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postanowień
i zaświadczeń;

2) załatwiania W imieniu Wójta wszystkich spraw, do których mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1325 z późn. zm. )w tym wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i
zaświadczeń;

3) załatwiania W imieniu Wójta wszystkich spraw administracyjnych, do których mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), w tym wydawania decyzji, postanowień
i zaświadczeń;

z 2020 r. poz. 1378;
z 2019r. poz. 2020, Dz.U. z 2020 r. poz. 2122,2123, M.P. 2020.729 ogólne, M.P.2020 730 ogólne
z 202 Or., poz. 695,1298
z 2019r. poz2070, Dz.U. z 2020 r. poz. 1492;

4) podejmowania w imieniu Wójta jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego
wszelkich czymiości W postępowaniach egzekucyjnych w administracji, W tym
wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych, wydawania postanowień
izarządzeń.
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i zaświadczeń;

§ 1. Upoważnia się panią Annę Kościukiewicz, Sekretarza Gminy, do:

§2. Upowaznienia udziela się na czas nieokreślony. Upoważnienie jest ważne do dnia
uchylenia niniejszego Zarządzenia lub rozwiązania stosunku pracy i nie może być
przenoszone na inne osoby.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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l) wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych we wszystkich
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postanowień

