
Zarządzenie Nr 76/2021 

Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 17 września 2021 r.  

 w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania zaświadczeń i podpisywania dokumentów  

w imieniu Wójta Gminy Lichnowy oraz nadania innych upoważnień 

 

Na podstawie  art.143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2021 

r., poz.1540), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. 

Dz.U. z 2021 r., poz.735), art. 5  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.743), art.18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1427 ze zm.), art.6 ust.4 ustawy 

z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.2188) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Upoważniam Panią Aleksandrę Cwalińską inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w 

Referacie Finansowo – Budżetowym  do wydawania i podpisywania w moim imieniu: 

1) zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości 

podatkowych, 

2) zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego, 

3) zaświadczeń o wielkości gospodarstwa lub innych zaświadczeń dotyczących gospodarstw 

rolnych i nieruchomości, 

4) zaświadczeń dotyczących posiadania kwalifikacji rolniczych, 

5) zaświadczeń zezwalających na wykreślenie ciężaru realnego, 

6) zaświadczeń o pomocy de minimis, 

7) zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 

8) upomnień  dotyczących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. 

2. Upoważniam ponadto Panią Aleksandrę Cwalińską inspektora ds. wymiaru podatków i opłat 

lokalnych  w Referacie Finansowo – Budżetowym  do umieszczania adnotacji o treści „ przyjęto w 

dniu …. do zwrotu części podatku akcyzowego” na fakturach VAT lub ich kopiach załączanych do 

wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej.  

3. Upoważniam Panią Aleksandrę Cwalińska Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w 

Lichnowach do: 

1) wydawania i podpisywania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu 
osobistego, 

2) podpisywania potwierdzeń złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,  
3) wydawania i podpisywania zaświadczeń o wymeldowaniu z pobytu stałego, 
4) wydawania i podpisywania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub 

czasowy, 
5) wydawania i podpisywania wielojęzycznych formularzy standardowych UE 

wydawanych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 
2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu 
obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych 
dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie ( UE) 
nr 1024/2012 oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych 



dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 
2019 r., poz.860), 

6) wydawania i podpisywania innych zaświadczeń wydawanych na podstawie 
Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie zadań realizowanych przez 
pracownika na zajmowanym stanowisku, 

7) udostępniania danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru 
dowodów osobistych i podpisywania pism dotyczących udostępnienia tych danych 
na wniosek, 

8) wydawania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania, 
9) wydawania i podpisywania: 

- zawiadomień o wpisaniu wyborcy, na jego wniosek, do rejestru wyborców, 
- zawiadomień o zameldowaniu na pobyt stały wyborcy wpisanego do rejestru wyborców  
na wniosek w innej gminie, 
- zawiadomień o skreśleniu wyborcy z rejestru wyborców, 
- zawiadomień o zmianie danych osobowych wyborcy wpisanego na swój wniosek w innej 
gminie oraz o zgonie wyborcy wpisanego na swój wniosek w innej gminie, 
- zawiadomień o sądowym pozbawieniu praw wyborczych w przypadku zameldowania 
się wyborcy w  innej gminie, 
- pism w sprawie przekazania do  gminy, w której wyborca zameldowany w gminie 
Lichnowy na pobyt stały wpisał się do rejestru wyborców na wniosek, kopii 
otrzymanego  zawiadomienia o utracie prawa wybierania.  

10) sporządzania i podpisywania sprawozdań, w tym statystycznych, z zakresu zadań 
realizowanych na zajmowanym stanowisku. 

4. Upoważniam ponadto Panią Aleksandrę Cwalińską inspektora ds. wymiaru podatków i opłat 
lokalnych  w Referacie Finansowo – Budżetowym  oraz Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego do udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, poza 
wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych.  

 

 

§ 2. 

Upoważnień wskazanych w § 1 niniejszego zarządzenia udzielam się na czas nieokreślony,  

z możliwością ich odwołania lub zmiany. Upoważnienia wygasają w razie przeniesienia na inne 

stanowisko lub ustania stosunku pracy.  

 

§ 3. 

Traci moc Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lichnowy, Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Lichnowy z 

dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lichnowy, Zarządzenie  

Nr 4/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników 

Urzędu Gminy Lichnowy do obsługi systemu CEIDG, Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Lichnowy z 

dnia 18 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania zaświadczeń i podpisywania 

dokumentów w imieniu Wójta oraz nadania innych upoważnień.  

 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lichnowy.  

 



§ 5. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


