
ZARZl\DZENIE NR ORG.120.9.2019 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 01 lutego 2019 roku 

Na podstawie art. 39 ust. 2 oraz art. 33 ust. 1 i 3 z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz~dzie gminnym (tj.Dz. U.20 18.994 z p6z. zm.), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postypowania administracyjnego (tj.Dz.U.2018.2096 z pM. ZITI.) oraz Regulaminu 
Organizacyjnego Urzydu Gminy Baboszewo nadanego Zar~dzeniem Nr ORG.120.7.2019 W6jta 
Gminy Baboszewo z dnia 14 stycznia 2019r. , zarz~dzam co nastypuje: 

Upowazniam Pani~ Ann,! Guzanowskl} - Skarbnika Gminy: 

• do zalatwiania w moim imieniu spraw nalez~cych do zakresu dzialania Referatu 
Finansowo-Podatkowego wynikaj~cych z Regulaminu Organizacyjnego Urzydu Gminy oraz 
innych akt6w wewnytrznych W6jta oraz wynikaj~cych z odrybnych przepis6w prawa, 
w tym: do wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych, postanowien, 
zaswiadczen w zakresie dzialania referatu, 

• poswiadczania za zgodnosc z oryginalem odpis6w dokument6w przedstawionych przez 
strony na potrzeby prowadzonych postepowail, na potrzeby wlasne Urzydu Gminy, 

• do podpisywania faktur za wynajem lokali uzytkowych zgodnie z zawartymi umowami 
cywilnoprawnymi, 

• zgloszen aktualizacyjnych NIP-2, UPL-I 

W przypadku nieobecnosci W6jta i Sekretarza Gminy upowazniam Skarbnika Gminy do 
podpisywania w moim imieniu: 

• wlasnorycznosci podpisu. 
• zgodnosci odpisu z oryginalem. 

Przy podpisywaniu decyzji oraz innych pism w sprawach zalatwianych z upowaznienia W6jta 
zobowiazujy Pani~ do stosowania pieczyci nag16wkowej i piecz<;ci do podpisu, zgodnie z zasadami 
okreslonymi w zal~czniku do niniejszego zarz~dzenia. 

Upowaznienie sporz~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej 
ze stron. 
Upowaznienie jest wazne od dnia 01 lutego 2019 roku do czasu sprawowania funkcji Skarbnika 
Gminy w Urz<;dzie Gminy Baboszewo. 
Upowaznienie moze zostac zmienione lub cofni<;te w kazdym czasie. 
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Zal!)cznik do Zarz!)dzenia NR ORG.120.9.2019 

Pieczycie nagl6wkowe oraz pieczycie do podpisu stosowane w sprawach zalatwianych 
z upowa:1:nienia W 6j ta: 

I. nagl6wkowa: 

WOJT GMINY BABOSZEWO 

2. do podpisu: 

Z up. W6jta 

imiy i nazwisko 
stanowisko sluzbowe 

Pieczycie nag!6wkowe oraz pieczycie do podpisu stosowane przy podpisywaniu pism 
w sprawach wynikaj!)cych z zakresu zadan okreslonych w regulaminie organizacyjnym: 

I. nagl6wkowa: 

URZJ\D GMINY 
BABOSZEWO 

ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

pow. plonski woj. mazowieckie 
tel. 23661 1091 do 92 

fax. 2366 11071 

2. do podpisu: 

stanowisko sluzbowe 
imiy i nazwisko 


