Zarządzenie Nr 4/2011
BURMISTRZA OZIMKA
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza i udzielenia mu pełnomocnictwa.

Na podstawie art. 26a ust. 1, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w zw.
z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Z dniem 1 lutego 2011 r. powołuję Pana Zbigniewa Kowalczyka na stanowisko Zastępcy
Burmistrza Ozimka.
§2
1. Udzielam Panu Zbigniewowi Kowalczykowi pełnomocnictwa do:
1. podpisywania zaświadczeń oraz potwierdzania własnoręczności podpisów;
2. wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej;
3. samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu
jej mieniem;
4. załatwiania w imieniu Burmistrza wszystkich spraw, do których mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 z późn. zm.), w tym do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń;
5. podpisywania pism podpisem elektronicznym oraz ich przesyłania za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w zakresie opisanym w pkt 4 –
z wyłączeniem wydawania zaświadczeń;
6. podejmowania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego
wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji, w tym
wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych, wydawania postanowień
i zarządzeń;
7. podejmowania innych czynności niŜ w/w w razie mojej nieobecności, za
wyjątkiem tych, które z mocy ustawy naleŜą do mojej wyłącznej kompetencji.
2. Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 01.02.2011 r. i waŜne jest do

odwołania, nie dłuŜej niŜ do czasu zaprzestania pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2011 r.

Otrzymują:
- BIP;
- TO;
- Zbigniew Kowalczyk;
- BO – a/a.

