
ZARZĄDZENIE NR 106/2021/A.3, C.11

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

W BIAŁYMSTOKU

z dnia 23 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie nr 76/2020 w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Sokółce

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 statutu 
urzędu skarbowego, stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby 
administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej 
Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Fun. i Pol. Reg. 
z 2020 r., poz. 16 z późn. zm.) oraz § 63 pkt 3 i 4 lit. b Regulaminu organizacyjnego 
Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, stanowiącego załącznik do zarządzenia  
nr 77/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia 12 sierpnia 
2021 r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Izbie Administracji 
Skarbowej w Białymstoku, zmienionego zarządzeniem nr 88/2021 z dnia 
11 października 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Sokółce, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 76/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
w Białymstoku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Sokółce, zmienionego zarządzeniami: 
nr 90/2020 z dnia 23 października 2020 r., nr 13/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. i nr 
61/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:

- w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 5 a ustawy z dnia 16 listopada 
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 422 z późn. zm.) 
wykonywanie zadań przez Naczelnika, niezależnie od terytorialnego zasięgu jego 
działania.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 19 listopada 
2021 r.
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