
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 140/7/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 lipca 2019 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pani  Katarzyny  Tybulczyk  –  pracownika  Wydziału
Podatków

Na  podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym  (Dz. U.  z  2019 r.  poz.  506  i  1309)  oraz  §  25  ust.  1  Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia
nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  z  późn.  zm. zarządzam,  co
następuje:

§ 1

Upoważniam Panią Katarzynę Tybulczyk – pracownika Wydziału Podatków do:

1) przeglądania akt spraw sądowych, w których Gmina Lublin, Prezydent Miasta
Lublin jest wierzycielem, stroną, uczestnikiem postępowania;

2) podpisywania  w  moim  imieniu  wniosków  o  wgląd  w  akta  spraw  sądowych,
w szczególności  w  akta  w  przedmiocie  stwierdzenia  nabycia  spadku
i w przedmiocie  ogłoszenia  upadłości  (w  tym  wniosków  o  umożliwienie
wykonania  fotokopii)  na  potrzeby  postępowań  w  sprawie  orzeczenia
o odpowiedzialności  podatkowej  spadkobierców  i  osób  trzecich  (członków
zarządu);

3) podpisywania w moim imieniu wniosków o wgląd w akta wieczystoksięgowe;

4) potwierdzania za zgodność z oryginałem niniejszego zarządzenia.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia w Wydziale Podatków.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr  30/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca
2017 r.  w sprawie upoważnienia Pani  Katarzyny Tybulczyk – pracownika Wydziału
Podatków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

              (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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