soKoI-KA, 25.10.2016
NACZELNTK URZEDU SKARBOWEGO W SOKoI_CE
UI. BIAI-OSTOCKA 47

16-100 SOKoIKA
Nr zaSwiadczenia

zlSwAoczeNtE o
o8/4060-18/2016

ldentyfi kator Podatkowy NIP 545000491

Nazwisko,imig : URZAD MIEJSKI

NADANIU Ntp

1

w SOX6rce

Nazwa

Adres:

PL.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik6w i platnik6w (tekst jednotity:
z 2004r. Nr 269, po2.2681 z p62n. zm.) Naczelnik Uzqdu Skarbowego w Sok6lce zailwiadcza-, ze wlw
podmiotowi nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 5450004911
od niniejszego zaswiadczenia uiszczono oplatg skarbow4w wysokosci 21,00 zl
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Z un. )fuczelnika,
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Katarugffa Zieziula- Suflronowie
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/podpis z podaniem imi6nia, nazwiska
i stanowiska slu2bowego/
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URZAD

srATysryczNy,

At. NiLpodr"Jlos"i 208,

Ministr6w z dnia 30

r$gg$ KRAJOWY

li

2015 r. (lDz,

REJESTR URZqDOWY PODMTOTOW GOSPODARKT NARODOWEJ

URZAD STATYSTYCZNY W BIALYMSTOKU
l5-959 BrAr-ySTOK UL. KRAKOWSKA
tel.: 85

7

497 7 82. faks :

85

7 497 7

7

data:20-10-2016

13

9, e-mail : SeketariatUSBST@stat. gov. pl

ZASWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON
Zalwiadcza sig, ze jednostka organizacyjna niemajqca osobowoSci prawnej

URZ,{D MIEJSKI W SOKOLCE
i siedzibie w: wojew6dztwo PODLASKIE
powiat SOKOL SKI, gmina/ dzielnica/de legatura S OKOLKA
adres: SOKOLKA, PL. KOSCIUSZKI I
l6-100 soKor,KA
wpisana jest do rejestru REGON i ma nadany nastgpuj4cy numer identyfikacyjny:
o nazwie:

000s23353
Do powy2szego numeru prrypisane
Szczeg6lna forma

WIasnoS6:

prawna: 429

I13

Rodzaj przew u2aj4cej dzialalno5ci

s4

migdzy innymi nastgpuj4ce informacje:

GMINNE SAMORZADOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
WI.ASNOSC JEDNOSTEK SAMORZADU TERYToRIALNEGO LUB
SAMORZADOWYCH OSOB PRAWNYCH
:

wg Potskiej Ktasyfikacii Dziatatnoici (PKD

2007)

84ttz

fr?t?&tlP

PoDSrAwowyMr RoDZAJAMT vzrALALNoSCr

Liczba jednostek lokalnych: 0

Zaiwiadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane s4 odrgbnie.
Z up. Dyreklora UrzQdu Statystycznego

STARSZY SPBCJALISTA

(tu//4

€

Ewa Miller
pieczgi US

(podpis osoby upowaznionej
przez Dyrektora UrzEdu Statystycznego)

UCHWALA Nr XIV/9212015
RADY MIEJSKIEJ

W

SOKoLCE

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie powolania Skarbnika Sok6lki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. l3l8 z 2014 r. poz. 379, poz. lO72) w zwiqzku art. 4
ust. I pkt 2 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdolvych (Dz. U. 22014 r.
poz. 1202 zpoZn. zm.) uchwala siE, co nastgpuje:

$.1. Na wniosek Burmistrza Sok6tki powoluje siE
Paniq

.F.L*,h*$...Z.g/ee................

$.2. Wykonanie uchwaly powierza

siE

z dniem 1 sierpnia 2015

r.

na stanowisko Skarbnika sok6lki.

Burmistrzowi Sok6tki.

$.3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem powzigcia.

nrczECy
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StunowANrE

obejmuiqc urzqd Burmistrza sokolki, uroczyicie ilubujg, ie
dochowam wiernoici prawl.t, a powierzony mi urzqd sprawowa|
bgdg
tylko dla dobra publicznego i pomyilnoici miesikarichw giiiy
Sok6lka. Tak mi dopom6i Bdg"
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dr,o,8.y?rca teeT r. o samorzqdzie gminnym (Dz.
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594 p6in,:ry itubowanie powyzszej treici zloiyta
w dniu 9
Y:.-1,r.^!!t":.,p,or.
)
grudnia 2014 r. Pani.zEwo Kulikowska
- B u r m i s t rz,S ok6lki,
po tw ierdzam wlas
,.e,t,o)/rt.

nor? cznym po dpi s em.

Sok6lka, 2014.12.09
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Sok6lka, dnia

i0

listoPada 2014 r'

ZASWIADCZENIE

r' - Kodeks
Stosownie do art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
wyborczaw
wyborczy (Dz. (J. nr 21, poz. 112 zp6in.zm.) Miejska Komisia
listopada 2014 r'
sokhlce stwierdza, ie w wyborach, kt6re odbyty sig dnia 30
Pani Ewa Kulikowsku
wybrana zostala

BURMISTRZEM SOT6ZTT
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Przewodniczqca
Miej s kiej Komisj i WYb or czej
w Sdk6lce
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