
ZARZĄDZENIE Nr 36/2012

Wójta Gminy Zębowice

z dnia 01 czerwca 2012 r.

w sprawie zasad wydawania i rejestracji pełnomocnictw i upoważnień w Urzędzie 
Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.,  o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o  
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza  się  zasady  wydawania  i  rejestracji  pełnomocnictw  i  upoważnień  w  Urzędzie  Gminy 

Zębowice.

§ 2.

Pełnomocnictwa i upoważnienia podpisuje Wójt Gminy Zębowice.

§ 3.

Wprowadza się wzory pełnomocnictw i upoważnień stosowanych w Urzędzie Gminy Zębowice:

1. Wzór powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy Zębowice stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Wzór  powierzenia  obowiązków  i  odpowiedzialności  z  zakresu  rachunkowości,  stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Wzór upoważnienie pracownika organu podatkowego (postępowanie podatkowe), stanowiący 
załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. Wzór pełnomocnictwa ogólnego stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. Wzór pełnomocnictwa rodzajowego stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6. Wzór pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego 

zarządzenia,
7. Wzór pełnomocnictwa do działania jednoosobowego stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszego 

zarządzenia,
8. Wzór upoważnienia do podpisywania deklaracji podatkowych stanowiący załącznik Nr 8 do 

niniejszego zarządzenia,
9. Wzór  upoważnienia  do  sprawdzania  pod  względem  formalno-rachunkowym  niektórych 

dokumentów i dowodów księgowych stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
10. Wzór kontrasygnaty skarbnika stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
11. Wzór upoważnienia do zatwierdzania dowodów księgowych stanowiący załącznik Nr 11 do 

niniejszego zarządzenia,
12. Wzór upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia,
§ 4.

1. Wydane upoważnienia i pełnomocnictwa podlegają rejestracji.

2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw prowadzi pracownik sekretariatu.

3. Wzór rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego 

zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6.



Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr V/11/W/06 z 29 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy 

Zębowice,

2. Upoważnienie Nr 2/2000 z dnia w sprawie wydawania decyzji (a - e) w imieniu Wójta Gminy 

Zębowice,

3. Upoważnienie Nr dz. wyk. dok. 34/97  z 1 grudnia 1997 r. w sprawie dostępu do wiadomości 

stanowiących tajemnicę służbową z zakresu spraw finansowych i sposobu zabezpieczenia 

komputerów /kodowanie/,

4. Zarządzenie Nr V/177/W/09 z dnia 15 grudnia 2008 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zębowicach,

5. Zarządzenie Nr V/146/W/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach,

6. Upoważnienie Nr dz. wyk. dok. 37/97 z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie dostępu do 

wiadomości stanowiących tajemnicę służbową z zakresu spraw dotyczących przeprowadzenia 

wywiadów społecznych i zabezpieczenia komputerów /kodowanie/,

7. Upoważnienie Nr dz. wyk. dok. PF 13/91 z dnia 06 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i 

służbową z zakresu spraw kierownika USC,

8. Upoważnienie Nr 1/2003 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie prowadzenia bieżących spraw 

Gminy,

9. Upoważnienie Nr 1/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie wydawania decyzji (a - e) w 

imieniu Wójta Gminy Zębowice.

10. Zarządzenie Nr V/359/W/2010 z 08 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia dla dyrektora 

Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach,

11. Zarządzenie Nr V/143/W/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach,

12. Zarządzenie Nr 13/K/05 z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia upoważnienia,

13. Upoważnienie Nr 1/2002 z 01 sierpnia 2000 roku w sprawie wydawania dowodów osobistych 

nowego typu przez kierownika USC,

14. Upoważnienie Nr dz. wyk. dok. 28/97 z dnia 01 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i 

służbową z zakresu spraw dotyczących korespondencji wpływających do USC, akt 

zbiorowych, ksiąg urodzeń. małżeństw i zgonów, spraw z zakresu akcji kurierskiej, świadczeń 

osobistych i rzeczowych, rejestracji i poboru, sposobu przechowywania pieczęci i kluczy,

15. Upoważnienie Nr 1/2001 z 02 stycznia 2001 roku w sprawie wydawania dowodów osobistych 

nowego typu przez inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

16. Upoważnienie Nr dz. wyk. dok. 27/97 z dnia 01 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i 

służbową z zakresu spraw dotyczących korespondencji wpływających do urzędu, spraw z 



zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, akt osobowych pracowników, 

sposobu przechowywania pieczęci i kluczy urzędowych, sposobu zabezpieczenia komputera,

17. Upoważnienie Nr SO PF-18/93 z 01 października 1993 roku w sprawie dostępu do 

wiadomości stanowiących tajemnicę służbową z zakresu spraw związanych z wydawaniem 

paszportów,

18. Upoważnienie Nr PF-15a/91 z 06 czerwca 1991 roku w sprawie dostępu do wiadomości 

stanowiących tajemnicę służbową z zakresu spraw dotyczących wydawania dokumentów 

tożsamości,

19. Upoważnienie Nr 4/89 z 14 grudnia 1989 roku w sprawie szczegółowych zasad i sposobu 

postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową do dostępu do 

wiadomości stanowiących tajemnicę służbową z zakresu spraw dotyczących wydawania 

dokumentów tożsamości,

20. Zarządzenie Nr V/10/W/06 z 29 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia zastępcy Wójta 

Gminy Zębowice,

21. Upoważnienie z 06 października 2006 roku w sprawie powierzenia prowadzenia w okresie od 

09.10.2006 do 10.11.2006 bieżących spraw Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w 

Zębowicach,

22. Zarządzenia Nr 11 z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie upoważnienia zastępcy Wójta 

Gminy Zębowice,

23. Aneks do zarządzenia Nr 11/04 z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie upoważnienia 

zastępcy Wójta Gminy Zębowice,

24. Pełnomocnictwo z dnia 08 kwietnia 2003 roku dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Wodociągów w Zębowicach.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zębowice.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 36/2012

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy Zębowice.

Na podstawie przepisów art. 53 ust. 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) powierzam:

Pani …................................................................ zam. …............................................................

pełniącej funkcję Skarbnika Gminy Zębowice obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki,

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i 

finansowych.

Przyjmuję:

......................................................                                          ......................................................
(podpis pracownika)                                                                 (podpis Wójta Gminy Zębowice)



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 36/2012

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości Skarbnikowi
Gminy Zębowice.

Na podstawie przepisów art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) powierzam:

Pani …................................................................ zamieszkałej: ……………...............................

pełniącej  funkcję  Skarbnika  Gminy  Zębowice  obowiązki  w  zakresie  rachunkowości 

określonych  ustawą,  w  tym  z  tytułu  nadzoru,  z  wyłączeniem  odpowiedzialności  za 

przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury.

Przyjmuję:

......................................................                                          ......................................................
(podpis pracownika)                                                                 (podpis Wójta Gminy Zębowice)



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

Upoważnienie pracownika organu podatkowego.

Na podstawie przepisów art. 143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) upoważniam:

Pana/Panią ....................................................................................................................................

zamieszkałego(łą) .........................................................................................................................

zatrudnionego(ną) na stanowisku ................................................................................................

w Urzędzie Gminy Zębowice do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Zębowice

w zakresie:

1) wydawania decyzji,

2) wydawania postanowień,

3) wydawania zaświadczeń,

4) ....................................................................................................................................
(wskazanie innych czynności)

Przyjmuję:

......................................................                                          ......................................................
(podpis pracownika)                                                                 (podpis Wójta Gminy Zębowice)



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

Na podstawie art.  31 w związku z art.  47 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym  (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 z  późn.  zm.),  art.  98  i  99  §  2  Kodeksu 

cywilnego, art. 86 i 89 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz art. 193 ustawy o 

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.  

zm.) udzielam:

I. Panu/Pani……………………………..………………...….......…  (imię  i  nazwisko) 

dyrektorowi jednostki organizacyjnej Gminy Zębowice pełnomocnictwa:

1. do składania  oświadczeń woli  w imieniu Gminy Zębowice  w zakresie  działalności 

określonej w statucie jednostki ………………………….................. (nazwa jednostki).

2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Zębowice w ramach planu finansowego 

…………………………………………………………..………….. (nazwa jednostki).

3. do  reprezentowania  Gminy  Zębowice  przed  sądami,  organami  administracji 

publicznej,  organami  egzekucyjnymi  we  wszystkich  postępowaniach  sądowych, 

administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością …………..................... 

…………………………………………………………...…………. (nazwa jednostki).

II. Jeżeli czynność prawa może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej 

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy Zębowice lub osoby 

przez niego upoważnionej.

III. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw za 

wyjątkiem  spraw  w  zakresie  określonym  w  pkt.  I  ppkt.  3,  pracownikom 

………………………………………………., radcom prawnym lub adwokatom.

IV. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji 

……………………………………………….. (określić pełnioną funkcję).

......................................................

(podpis Wójta Gminy Zębowice)



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE

Działając na podstawie art.  95 § 1, art. 96 oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  

Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w związku z ……..…………….

…………………………………………………….(odpowiedni przepis szczególny), udzielam:

…………………………………………………………………...…. (imię i nazwisko) zastępcy

Wójta Gminy Zębowice pełnomocnictwa do ……………………………..……………………. 

………………………………………………………………………………(rodzaj czynności).

Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Przyjmuję:

......................................................                                          ......................................................
(podpis pracownika)                                                                 (podpis Wójta Gminy Zębowice)



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

PEŁNOMOCNICTWO W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM

Działając na podstawie art. 136 oraz art. 137 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 późn. zm.) udzielam:

Pani/Panu …………………………………………………………………….............................

pełnomocnictwo  do  działania  w  imieniu  Wójta  Gminy  Zębowice  przed  organami 

podatkowymi  w  postępowaniu  podatkowym  dotyczącym  podatku  od  czynności 

cywilnoprawnych.

Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia do udzielania pełnomocnictw i może być w każdym

czasie zmienione lub odwołane.

Przyjmuję:

......................................................                                          ......................................................
(podpis pracownika)                                                                 (podpis Wójta Gminy Zębowice)



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

PEŁNOMOCNICTWO DO DZIAŁANIA JEDNOOSOBOWO

Na podstawie art.  31 w związku z art.  47 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 3, art. 12 ust. 1 i 2  

ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003  

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) udzielam:

Pani/Panu……………………………………..…………………. pełnomocnictwa do działania 

jednoosobowo  w  imieniu  Gminy  Zębowice  w  sprawach  objętych  przedmiotem  działania 

kierowanej jednostki ………………………………...................................... (nazwa jednostki), 

w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości 

kwot określanych corocznie w dostosowanych do uchwały budżetowej na dany rok planach 

finansowych jednostki …………………………........................................... (nazwa jednostki),  

do  prowadzenia  postępowań  i  wydawania  w  moim  imieniu  decyzji  administracyjnych  w 

sprawach  wobec  dłużników  alimentacyjnych,  w  sprawach  świadczeń  z  funduszu 

alimentacyjnego należących do właściwości Gminy, prowadzenia wywiadu alimentacyjnego, 

odebrania oświadczenia majątkowego oraz do wykonywania wszelkich czynności, o których 

mowa w ustawie z 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw i może być 

w każdym czasie odwołane lub zmienione.

Przyjmuję:

......................................................                                          ......................................................
(podpis pracownika)                                                                 (podpis Wójta Gminy Zębowice)



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

UPOWAŻNIENIE PRACOWNIKA
DO PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH

Na podstawie art. 31 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.), upoważniam:

pracownika Urzędu Gminy Zębowice Panią/Pana ....................................................................... 
(imię i nazwisko) 

do podpisywania w moim imieniu deklaracji w podatku ……………………………………… 

oraz korekt do deklaracji w podatku ……………………… ...…………………………………

Upoważnienie niniejsze nie uprawnia do udzielenia dalszych upoważnień i wygasa z dniem 

ustania stosunku pracy, a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

Przyjmuję:

......................................................                                          ......................................................
(podpis pracownika)                                                                 (podpis Wójta Gminy Zębowice)



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZANIA POD WZGLĘDEM

FORMALNO-RACHUNKOWYM NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW 

I DOWODÓW KSIĘGOWYCH

W związku  z  odpowiednimi  postanowieniami  Instrukcji  obiegu  i  kontroli  dokumentów  i 

dowodów księgowych w Urzędzie Gminy Zębowice upoważniam:

Panią/Pana …………………………………………………………….….. do sprawdzania pod 

względem formalno - rachunkowym dokumentów i dowodów księgowych dotyczących

……………………………………………………………………….…………………………..
(należy wskazać czynności, których dotyczą dokumenty i dowody księgowe).

Jednocześnie zwracam uwagę, że wszelkie wykonywane operacje gospodarcze i dyspozycje 

płatnicze  muszą  mieć  zabezpieczenie  w  ramach  uchwalonego budżetu  Gminy  Zębowice. 

Ponadto zobowiązuję Panią/Pana do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych.

Upoważnienie niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień.

Przyjmuję:

......................................................                                          ......................................................
(podpis pracownika)                                                                 (podpis Wójta Gminy Zębowice)



Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

UPOWAŻNIENIE DO KONTRASYGNATY

Na podstawie przepisów art. 46 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz odpowiednimi postanowieniami Instrukcji 

obiegu  i  kontroli  dokumentów  i  dowodów  księgowych  w  Urzędzie  Gminy  Zębowice, 

niniejszym upoważniam: 

Panią/Pana ……………………………………..……………… do udzielania w moim imieniu

kontrasygnaty  czynności  prawnych  powodujących  powstanie  zobowiązań  pieniężnych 

podczas mojej nieobecności. Jednocześnie zwracam uwagę, że przy wydatkowaniu środków 

publicznych należy kierować się zasadami  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Skarbnik Gminy Zębowice

…….....................……………...
     (pieczęć i podpis)
Przyjmuję do wiadomości i stosowania

…………………………………………
   (podpis osoby upoważnionej)



Załącznik Nr 11 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

UPOWAŻNIENIE DO ZATWIERDZANIA DOKUMENTÓW 

I DOWODÓW KSIĘGOWYCH

W związku z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zębowice, upoważniam:

Panią/Pana ………………………………….…………….. (imię i nazwisko) do zatwierdzania

dokumentów i dowodów księgowych dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w 

Urzędzie  Gminy Zębowice  do zapłaty poprzez opatrzenie  dokumentu  pieczęcią  i  złożenie 

podpisu (zgodnie z wzorem podpisu na karcie podpisów złożonym w banku obsługującym 

Urząd Gminy Zębowice).

Jednocześnie zwracam uwagę, że wszelkie wykonywane operacje gospodarcze i dyspozycje 

płatnicze muszą mieć zabezpieczenie w ramach uchwalonego budżetu Gminy Zębowice.

Upoważnienie niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień.

Skarbnik Gminy Zębowice

…….....................……………...
     (pieczęć i podpis)
Przyjmuję do wiadomości i stosowania

…………………………………………
   (podpis osoby upoważnionej)



Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

UPOWAŻNIENIE DO ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 z późn.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 1c oraz 

art. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 

poz. 613 z późn. zm.), upoważniam:

Panią/Pana ……………………………………………………………...……..(imię i nazwisko)

Stanowisko ………………………………………………………..…………… zatrudnionego 

w  Urzędzie  Gminy  Zębowice  do  prowadzenia  postępowań  oraz  wydawania  decyzji 

podatkowych, postanowień i zaświadczeń.

Upoważnienie niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień.

Przyjmuję:

......................................................                                          ......................................................
(podpis pracownika)                                                                 (podpis Wójta Gminy Zębowice)





Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
Nr 36/2012 

Wójta Gminy Zębowice
z dnia 01 czerwca 2012 r.

REJESTR

UDZIELONYCH UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW 

W URZĘDZIE GMINY ZĘBOWICE

Założono dnia …………………….

Zakończono dnia …………………



Lp.
Numer

upoważnienia/
pełnomocnictwa

Data
udzielenia

Zakres
upoważnienia/

Pełnomocnictwa

Termin
Obowiązywania

Podstawa
przyznania

Data
anulowania

Podstawa
anulowania



1 2 3 4 5 6 7 8


