
ZARZĄDZENIE Nr 15/K/10 
BURMISTRZA GŁUSZYCY 

 
z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

 
 
w sprawie: upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji   
                  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz  
                  pism i zaświadczeń. 
 
                 Na podstawie art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) oraz art. 39 ust.2  ustawy 
 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. 
zm.) 
 
 

zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. W przypadku mojej nieobecności spowodowanej urlopem, chorobą, wyjazdem 
służbowym, upoważniam Tomasza Gromalę  Zastępcę Burmistrza  do wydawania w moim 
imieniu decyzji administracyjnych i postanowień z zakresie administracji publicznej oraz 
pism i zaświadczeń . 
  
 
§ 2. Do wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji 
publicznej oraz pism i zaświadczeń upoważniam Andrzeja Poniewierskiego pełniącego 
obowiązki kierownika Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w zakresie: 
    1) decyzji o usunięciu odpadów złożonych w miejscu do tego nie przeznaczonym, 
    2) decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub  
        wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, 
    3) decyzji przekształcających prawo wieczystego użytkowania w prawo własności, 
    4) decyzji w sprawie  podziału nieruchomości, 
    5) postanowień w sprawie gospodarowania odpadami, 
    6) postanowień w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 
    
§ 3. Do wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji 
publicznej oraz pism i  zaświadczeń upoważniam Alicj ę Ogorzelec kierownika Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie: 
    1) decyzji w sprawie oddawania nieruchomości w trwały zarząd, 
    2) decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych, 
    3) decyzji w sprawie opłat adiacenckich, 
    4) protokołów rokowań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych, 
    5) zawiadomień w sprawie terminu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, 
    6) pism w sprawie umorzeń, rozkładania na raty zaległości czynszowych, 
    7) pism w sprawie najmu lokali mieszkalnych i socjalnych, 
  
      
 
 



§ 4. Upoważniam Katarzynę Łazanowską   kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju 
 i  Promocji do wydawania w moim imieniu pism i zaświadczeń  w zakresie: 
    1) wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania  
        przestrzennego, 
    2) zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego. 
   
 
§ 5. 1.Upoważniam Ewę Morawiec Skarbnika Gminy  do wydawania zaświadczeń  
           związanych z gospodarką finansową gminy. 
       2. Upoważniam Bożenę Żołnieruk  zastępcę Skarbnika do wydawania w moim imieniu  
           decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń związanych z podatkami i opłatami  
           lokalnymi.  
       3. Upoważnienie określone w ust.2 nie obejmuje wydawania decyzji w sprawie  
           odraczania, umarzania i rozkładania na raty należności podatkowych. 
 
§ 6. Upoważniam Mari ę Wszołek Sekretarza Gminy do podpisywania pism i zaświadczeń  
       związanych z prowadzonymi sprawami Referatu Organizacyjnego i Spraw  
      Obywatelskich. 
        
§ 7. Nadane upoważnienia nie uprawniają do udzielania dalszych upoważnień. 
  
§ 8. Decyzje administracyjne z zakresu administracji publicznej , które nie zostały objęte  
       niniejszym Zarządzeniem pozostają w kompetencji Burmistrza Głuszycy.  
 
§ 9. Traci moc Zarządzenie nr 206/2009 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 grudnia 2009r. 
       w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji   
       w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz zaświadczeń. 
 
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

                                                   BURMISTRZ 
 

                                                    /-/ Wojciech Durak 


