
ZARZĄDZENIE NR 113/2021 

BURMISTRZA MIASTA PORĘBA 

Z DNIA 15 CZERWCA 2021  R. 

W SPRAWIE UDZIELENIA KIEROWNIKOWI REFERATU FINANSOWEGO UPOWAŻNIENIA  

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z 

późn. zm.) oraz art. 143 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.),  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Upoważniam Panią Monikę Sałacińską-Rok - Kierownika Referatu Finansowego Urzędu 

Miasta Poręba do działania w imieniu Burmistrza jako organu gminy lub organu podatkowego 

do wykonywania następujących czynności: 

1) podpisywania wezwań do zapłaty zaległości z tytułu: czynszu najmu, czynszu dzierżawy, 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności oraz z tytułu nabycia nieruchomości gminnych; 

2) załatwiania spraw w zakresie właściwości Referatu Finansowego, w szczególności do 

wydawania zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów 

przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem; 

3) załatwiania spraw, co do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji, w szczególności do wydawania zaświadczeń; z wyłączeniem wydawania 

decyzji i postanowień 

4) wystawiania i podpisywania upomnień oraz tytułów wykonawczych do zobowiązań 

publicznoprawnych; 

5)podpisywania pism i korespondencji w sprawach należących do właściwości Referatu 

Finansowego. 

§2. Niniejsze upoważnienie obowiązuje w okresie trwania stosunku pracy upoważnionego 

pracownika, wygasa samoistnie  z momentem zakończenia stosunku pracy i może być 

odwołane w każdym czasie. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta Poręba 

Ryszard Spyra 


