
ZARZĄDZENIE NR 106/2022 

Wójta Gminy Żelazków 

z dnia 1 sierpnia 2022r. 

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Żelazków  
do określonych czynności 

 
Na podstawie art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 oraz art. 46 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) i art 268a ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 

ze zm.), art. 13 §1 pkt. 1 i art. 143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa 

(t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1540 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada o 

pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 530) 

zarządzam co następuje: 

§1 

Upoważniam Panią Annę Sar – Zastępcę Wójta Gminy Żelazków, do załatwiania w 

imieniu Wójta Gminy Żelazków indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 

włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz do 

poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez 

stronę na potrzeby prowadzonych postępowań. 

§2 

 Upoważniam Panią Annę Sar – Zastępcę Wójta Gminy Żelazków do załatwiania w 

imieniu Wójta Gminy Żelazków indywidualnych spraw, do których stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa, w szczególności do wydawania 

decyzji, postanowień i zaświadczeń w tych sprawach. 

 

§3 

 Upoważniam Panią Annę Sar – Zastępcę Wójta Gminy Żelazków do składania w 

imieniu Gminy Żelazków oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym. 

 

§4 

 Powierzam Pani Annie Sar – Zastępcy Wójta Gminy Żelazków i upoważniam ją do 

prowadzenia wszelkich spraw z zakresu oświaty i wychowania oraz z zakresu działania : 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków, Dziennego 

Domu „Senior+”. 

 

 

 

 



§5 

 Wyznaczam Panią Annę Sar – Zastępcę Wójta Gminy Żelazków do wykonywania 

czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Żelazków, za wyjątkiem czynności 

związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wysokości 

wynagrodzenia. 

 

§6 

 Upoważnienia udzielone w niniejszym zarządzeniu zostają udzielone na czas 

nieokreślony i wygasają z chwilą: cofnięcia upoważnienia w danym zakresie, ustania 

stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Żelazków. 

 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

Wójt Gminy Żelazków 

        /-/ Michał Kraszkiewicz 

 


