REJESTR UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SOLCU KUJAWSKIM
ROK 2018 (kadencji 2018 – 2023)

Komu wydane
Lp
imię i nazwisko

1.

2.

3.

Tomasz
Musiał

stanowisko służbowe
(dot. pracowników
UMiG, jednostek
organizacyjnych UMiG)

Inspektor ds.
nadzoru
właścicielskiego

Natalia
Sieracka

Barbara
Białkowska

Referent prawny

Z-ca Burmistrza
Solca
Kujawskiego

Numer
upoważnienia/
pełnomocnict
wa

Treść
upoważnienia/pełnomocnictwa

Data wydania
upoważnienia/
pełnomocnictwa

Okres
obowiązywania
upoważnienia/
pełnomocnictwa

1

do zapoznania się z aktami sprawy nr
WSPN.I.7531.23.2017.SK

30.11.2018 r.

do 30.11.2018 r.

2

do reprezentowania Gminy Solec
Kujawski w sprawie z wniosku Gminy
Solec Kujawski o zawezwanie do próby
ugodowej

30.11.2018 r.

Do czasu zakończenia
czynności sądowych

3

1.do prowadzenia w imieniu Burmistrza
solca Kujawskiego spraw mieszczących
się w zakresie działalności Wydziału
Utrzymania Miasta, Wydziału
Gospodarki Mieniem i Wydziału
Budżetu i Finansów oraz nadzorowania
i koordynowania pracy gminnych
jednostek organizacyjnych, w tym
wnioskowania o zakłądanie,
przekształcanie i likwidację jednostek,
nadzorowania czynności związnaych z
zapewnieniem ochrony zdrowia w
gminie, nadzorowania nad gospodarką
gminnymi obiektami i urządzeniami
użyteczności publicznej, nadzorowania
gospodarki mieszkaniowej gminy,
koordynowania i przygotowania
kluczowych dokumentów gminy m.in.
takich jak strategia rozwoju gminy,

4.12.2018 r.

Do czasu zatrudnienia
na stanowisku Z-cy
Burmustrza Solca
Kujawskiego

Uwagi

4.

5.

6.

Barbara
Białkowska

Barbara
Białkowska

Barbara
Białkowska

Z-ca Burmistrza
Solca
Kujawskiego

4

Z-ca Burmistrza
Solca
Kujawskiego

5

Z-ca Burmistrza
Solca
Kujawskiego

6

2. Do składania wszelkich oświadczeń i
podpisywania pism w zakresie spraw
okreslonych w pkt. 1,
3. Wykonywania wszelkich czynności
zaostżonych przepisami prawa dla
Burmistrza Solca Kujawskiego, w
czasie nieobecności Teresy Substyk –
Burmistrza Solca Kujawskiego w
Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim
do składnaia oświadczeń woli w imieniu
Gminy Solec Kujawski, załatwiania w
imieniu Burmistrza Solca Kujawskiego
wszystkich spraw należących do
własciwości Burmistrza Solca
Kujawskiego, w tym do wydawania
decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń oraz prowadzenia
kontroli, do reprezentowania Gminy
solec Kujawski przed sądami
powszechnymi, administracyjnymi,
organami administracji publicznej,
organanimi egzekucyjnymi we
wszystkich postępowaniach sądowych,
administracyjnych i egzekucyjnych
związanych z działalnoscią Gminy
Solec Kujawski oraz udzielania w tym
zakresie dalszych pełnomocnictw.
Do dokonywania w przypadku
nieobecności Burmistrza dekretacji
wpływającej korespondencji niejawnej.
Do reprezentowania kontrolowanego, w
tym skąłdnaia w jego imieniu
oświadczeń woli oraz wykonywania
wszelkich czynności i obowiązków
spoczywających na kontrolowanym
wynikających z dizału VI ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o kontroli
skarbowej w czasie kontroli podatkowej

4.12.2018 r.

Do czasu zatrudnienia
na w/w stanowisku

4.12.2018 r.

Do czasu zatrudnienia
na w/w stanowisku

4.12.2018 r.

Do czasu zatrudnienia
na w/w stanowisku

7.

8.

9.

10.

11.

Barbara
Białkowska

Z-ca Burmistrza
Solca
Kujawskiego

7

Referent prawny

8

Natalia
Sieracka

Barbara
Białkowska
Katarzyna
Michalak

Z-ca Burmistrza
Solca
Kujawskiego
Inspektor ds.
pozyskiwania
funduszy
zewnętrzych

Natalia
Sieracka

Referent prawny

9

10

11

prowadzonej przez organy podatkowe i
organy kontroli skarbowej
Do poświadczenia zgodności odpisów
dokumentów przedstawionych przez
stronę na potrzeby prowadzonych
postępowań z oryginałem
do reprezentowania Gminy Solec
Kujawski w sprawie z wniosku Gminy
Solec Kujawski o zawezwanie do próby
ugodowej
Do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą tajności
„zastrzeżone”
Do odbioru umowy o dofinansowanie
projektu pn. „Przedszkolaki na start –
rozwój wychowania przedszkolnego w
Gminie Solec Kujawski”
do reprezentowania Gminy Solec
Kujawski w sprawie z wniosku Gminy
Solec Kujawski o zawezwanie do próby
ugodowej

4.12.2018 r.

Do czasu zatrudnienia
na w/w stanowisku

4.12.2018 r.

Do czasu zakończenia
czynności sądowych

4.12.2018 r.

Na czas zatrudnienia
na w/w stanowisku

12.12.2018 r.

Do czasu zakończenia
czynności

17.12.2018 r.

Do czasu zakończenia
czynności sądowych

