Zarządzenie Nr 161/2020
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 03 luty 2020r.

w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu Wójta Gminy Hajnówka

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2020r. poz. 256.), art. 143 § 1 i § 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r poz. 900 ze zm.)) i pkt. 4 załącznika
Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 138/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka
zarządzam, co następuje
§1
1. Upoważniam do wydawania w moim imieniu decyzji indywidualnych z zakresu
administracji publicznej Pana Aleksandra Kulik - Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy
w sprawach:
1. podziału i rozgraniczania nieruchomości,
2. w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej,
3. spraw społeczno-administracyjnych,
4. dodatku energetycznego,
5. podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od środków transportowych,
6. zwrotu podatku akcyzowego zawartego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,

w

cenie

oleju

napędowego

7. rozstrzygających w zakresie udzielenia podatnikowi ulg określonych w art. 67a § 1,
z zastrzeżeniem art. 67 b (tj. umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty), chyba że
przepisy Ordynacji podatkowej stanowią inaczej,
8. gospodarowania odpadami komunalnymi,
9. o warunkach zabudowy,
10. lokalizacji inwestycji celu publicznego,
11. zajęcia pasa drogowego,
12. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
13. zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

14. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Upoważniam Pana Aleksandra Kulik - Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy
do podejmowania czynności w imieniu Wójta Gminy z zakresu podpisywania
sporządzonych w urzędzie dokumentów.
§2
Upoważnienie, o którym mowa § 1 pkt.2 nie dotyczy dokumentów zastrzeżonych do podpisu
Wójta Gminy.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 4 listopada 2019r.
w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
Gminy Hajnówka.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Hajnówka
Lucyna Smoktunowicz

