
ZARZĄDZENIE NR OR 120. 3  .2022 

WÓJTA GMINY TURAWA 

z dnia    01    lutego 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Turawa  

do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Turawa. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 

2021r.,  poz. 1372 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1427 z późn.zm.), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.), zarządzam co 

następuje: 

§ 1. Upoważniam Panią Katarzynę Szypot - Skarbnika Gminy Turawa do wykonywania w moim 

imieniu praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności 

pieniężnych Gminy Turawa. 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w §1 obejmuje w szczególności upoważnienie do: 

1. wydawania w moim imieniu postanowień dotyczących postępowania egzekucyjnego, 

2. wystawiania i przesyłania w moim imieniu zobowiązanemu upomnień, 

3. wystawiania i przesyłania w moim imieniu do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych 

dotyczących nieopodatkowanych należności budżetowych – opłat wskazanych w ustawie o 

finansowaniu zadań oświatowych, do przymusowego ściągnięcia wymienionych w nich 

należności wraz z kosztami egzekucyjnymi wraz z informacją, a także wniosków o nadanie 

klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, 

4. zawiadomienia w moim imieniu organu egzekucyjnego o każdej zmianie wysokości należności 

objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz o 

zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego i ustaniu 

przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego, okresie, za który nie nalicza się odsetek z 

tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej w wyniku zdarzeń zaistniałych po dniu 

wystawienia tytułu wykonawczego, a także o zobowiązanym i jego majątku w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej. 

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w §1 i §2, zostaje udzielone na czas nieokreślony. Upoważnienie 

wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia, odwołania ze stanowiska lub ustania stosunku pracy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy Turawa 

   Dominik Pikos 


