
 
 
 

Zarządzenie  Nr 14/2022 
Wójta Gminy Masłów 

z dnia  21 stycznia 2022 roku 
 

w sprawie:  powierzenia     Pani Monice  Dolezińskiej - Włodarczyk -    Zastępcy Wójta  
Gminy Masłów    prowadzenia spraw  gminy w imieniu Wójta Gminy Masłów 
 
 
Na podstawie  art. 33 ust. 4,  art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn, zm.),  art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), art. 31 ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz.1320  ze zm.) zarządzam,  
co następuje: 

 
§ 1. 

Na czas mojej nieobecności w dniach od 24 stycznia 2022 roku do 02 lutego 2022 r. powierzam 
prowadzenie w moim imieniu wszystkich spraw Gminy Masłów Pani Monice Dolezińskiej – 
Włodarczyk Zastępcy Wójta Gminy Masłów nie objętych Zarządzenie  Nr  118/2018 Wójta Gminy 
Masłów z dnia  20 lipca 2018 roku w sprawie:  powierzenia     Pani Monice  Dolezińskiej - Włodarczyk 
-    Zastępcy Wójta  Gminy Masłów    prowadzenia spraw   gminy   oraz   udzielenia  upoważnień   
i pełnomocnictw.   

 
§ 2. 

1. Zakres powierzenia obejmuje: 
1) reprezentowania    gminy  w  tym,  prowadzenia  rozmów,  uzgodnień, negocjacji, 

konsultacji, 
2) wydawania  dyspozycji   wykonawczych,  aprobat  pracownikom  Urzędu Gminy, 
3) wydawania decyzji  administracyjnych, postanowień i zaświadczeń    

w indywidualnych  sprawach   z zakresu  administracji  publicznej, 
4) podpisywania  listów intencyjnych  lub  zawierania   umów  oraz  porozumień,   
5) zaciągania zobowiązań  finansowych  w ramach   kwot    zaplanowanych  w  planie 

finansowym   Urzędu  Gminy ,  na realizację   powierzonych  spraw,  
6) akceptowania treści i podpisywania   wszelkiej korespondencji   oraz   dokumentów   oraz  

potwierdzania ich za zgodność z oryginałem, 
7) udzielanie dalszych pełnomocnictw i upoważnień pracownikom urzędu oraz innym 

osobom, które podejmują czynności w imieniu i na rzecz Gminy Masłów.   
2. W zakresie  spraw wymienionych w § 1 powierzam Zastępcy Wójta  obowiązki  

w zakresie gospodarki finansowej. 

 
§ 3. 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
24 stycznia 2022 roku.  

 
         Wójt Gminy Masłów 
         Tomasz Lato 
 
 

Pełnomocnictwo przyjmuję: 

21.01.2022 r. Monika Dolezińska-Włodarczyk 
Z-ca Wójta 
/data i podpis/ 


