
ZARZĄDZENIE NR OR.120.9.2022 
BURMISTRZA OZIMKA 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, poz. 1834), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., 
poz.1540 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz.1427 z późn. zm.)  zarządzam co następuje: 

§ 1. Upoważniam Panią Grażynę Rudolf -inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-
Budżetowym do : 

1) prowadzenia w imieniu Burmistrza Ozimka wszystkich spraw, do których mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz.1540 z późn. zm.) bez 
prawa wydawania decyzji administracyjnych; 

2) podpisywania pism podpisem elektronicznym oraz ich przesyłania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej; 

3) załatwiania w imieniu Burmistrza Ozimka wszystkich spraw administracyjnych, do których zastosowanie 
mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. 
zm.) bez prawa wydawania decyzji administracyjnych; 

4) podejmowania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności 
w postepowaniach egzekucyjnych w administracji, w tym wystawiania i podpisywania tytułów 
egzekucyjnych, wydawania  postanowień; 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr OR.120.36.2020 Burmistrza Ozimka z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie 
upoważnienia pracownika do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Ozimka 
 
 

Mirosław Wieszołek 
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