
ZARZl\DZENIE NR ORG.120.33.2019 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 18 wrzesnia 2019 roku 

w sprawie upowaznienia Pana Wojciecha Woldera 
Sekretarza Gminy 

Na podstawie art. 33 ust. 4 w zwi'lzku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 19901'. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz w zwi'lzku z 811. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks posteypowania administracyjnego (tj.Dz.U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),w zwi'lzku z 
art 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz.1986 ze zm.), w zwi'lzku z art. 143 par. I ustawy z dnia 29 sierpnia 19971'. Ordynacja podatkowa 
(Dz.U.20 19 poz.900 ze zm.), art. 37a par.2 ustawy z dnia 5 stycznia 20 II roku Kodeks wyborczy 
(Dz.U.2019 poz. 684 ze zm.), art. 53 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
869) oraz Zarz'ldzenia Nr ORG.120.23.2019 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 24 maja 2019r. 

zarzljdzam co nast~puje: 
§ 1 

Upowazniam Sekretarza Gminy - Pana Wojciecha Woldera do zaiatwiania w moim imieniu spraw 
nalez'lcych do zakresu dziaiania Gminy Baboszewo oraz Urzeydu Gminy Baboszewo wynikaj'lcego 
z Regulaminu Organizacyjnego Urzeydu Gminy, a takZe innych akt6w wewneytrznych W6jta, a 
takZe zadan wynikaj'lcych z odreybnych przepis6w ustawowych oraz rozporz'ldzen wykonawczych, 
w szczeg61nosci do: 

I. podpisywania w imieniu W6jta dokument6w dotycz'lcych biez'lcego funkcjonowania Gminy, 
2. zalatwiania spraw i wydawania w imieniu W6jta decyzj i w indywidualnych sprawach 

z zakresu administracji publicznej , 
3. zalatwiania w imieniu W6jta wszystkich spraw, do kt6rych maj'l zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze 
zm.), w tym wydawania decyzji, postanowien i zaswiadczen, 

4. koordynowania i wykonywania zadan zwi'lzanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu 
i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, organ6w stanowi'lcych jednostek samorz'ldu 
terytorialnego oraz W6jta, 

5. w przypadku kazdej nieobecnosci W6jta wszelkich pozostalych spraw zwi'lzanych 
z funkcjonowaniem Gminy. 

§ 2 
JednoczeSnie upowamiam Pana do podpisywania pism i decyzji w sprawach, 0 kt6rych mowa w § I 
ust.1-4, a w przypadku, 0 kt6rym mowa w § I ust.5 r6wniez innych dokument6w (w szczeg61nosci 
ksieygowych, um6w, tytul6w wykonawczych), z wyj'ltkiem innych zastrzezonych do kompetencji 
W6jta z mocy przepis6w szczeg61nych. 

§ 3 
Przy podpisywaniu decyzji oraz innych pism w sprawach zalatwianych z upowaznienia W6jta 
zobowi'lzujey Pana do stosowania pieczeyci nagl6wkowej i pieczeyci do podpisu, zgodnie z zasadami 
okreslonymi w za1'lczniku do niniejszego zarz'ldzenia. 

§4 
I.Upowaznienie obowi'lzuje od dnia 18.09.20191'. do czasu zatrudnienia na stanowisku 
Sekretarza w Urzeydzie Gminy Baboszewo. 
2.Upowaznienie moze zostac zmienione lub cofnieyte w kazdym czasie. 
3.Traci moc zarz'ldzenie NR ORG.120.20.2019 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 30 kwietnia 2019 
roku w sprawie upowaznienia Pana Wojciecha Woldera Sekretarza Gminy. 



Za11lcznik do Zarzlldzenia Nr ORG.120.33.2019 

Pieczycie nag!6wkowe oraz pieczycie do podpisu stosowane w sprawach zalatwianych 
z upowaznienia W6jta: 

1. nagl6wkowa: 

won GMINY BABOSZEWO 

2. do podpisu: 

Z up. W6jta 

tytul zawodowy imiy i nazwisko 
Sekretarz Gminy 

Z up. W6jta 

tytul zawodowy imiy i nazwisko 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego 

Gospodarki Nieruchomosciami i Odpadami 
Komunalnymi, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 

Pieczycie nagl6wkowe oraz pieczycie do podpisu stosowane w sprawach zalatwianych w zastypstwie 
W6jta: 

I. nagl6wkowa: 

won GMINY BABOSZEWO 

2. do podpisu: 

wz. W6jta 

tytul zawodowy imiy i nazwisko 
Sekretarz Gminy 

Pieczycie nag!6wkowe oraz pieczycie do podpisu stosowane przy podpisywaniu pism w sprawach 
wynikaj'lcych z zakresu zadan okreSlonych w regulaminie organizacyjnym: 

1. nagl6wkowa: 

URZAD GMINY 
BABOSZEWO 

ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

pow. plonski, woj. mazowieckie 
tel.: 23 66 1-10-9 1 do 92 

URZADGMINY 
BABOSZEWO 

ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

pow. plonski woj. mazowieckie 
tel. 23 6611091 do 92 

fax. 2366 11071 

2. do podpisu w sprawach wynikaj'lcych z zakresll zadan okrdlonych w regulaminie 
organizacyj nym: 

SEKRETARZ GMINY 

tytul zawodowy imiy i nazwisko 


