
ZARZĄDZENIE NR 35.2022 
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta. 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm./, art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1540 ze zm./ oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
/Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm./ w zw. z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm./, zarządza się , co następuje : 

§ 1. Upoważniam Panią Beatę Dzumyk– Skarbnika Gminy do: 

1. załatwiania w imieniu Wójta wszystkich spraw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2021 r. 1540 ze zm./, w tym do wydawania decyzji, 
postanowień i zaświadczeń; 

2. załatwiania w imieniu Wójta wszystkich spraw administracyjnych, do których zastosowanie mają 
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm./, w tym do 
wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń; 

3. podejmowania w imieniu Wójta jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności 
w postępowaniach egzekucyjnych w administracji, w tym wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych, 
wydawania postanowień i zarządzeń; 

4. upoważnienie ważne jest do odwołania, nie dłużej niż do czasu zaprzestania pełnienia funkcji Skarbnika 
Gminy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Grębocice 
 
 

Roman Jabłoński 
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