
    Zarządzenie nr 869 / 2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia zastępcy Burmistrza                        

Miasta i Gminy Syców do prowadzenia określonych spraw Miasta i Gminy Syców               

oraz Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 4, art.39 ust.2, art.46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 268a ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz.735), art. 143 §1 i §3 ustawy z dnia                           

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1325), art. 52 ustawy prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)  zarządzam co następuje:  

 

§ 1. Powierzam Pani Marzenie Guder - zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

sprawowanie nadzoru nad następującymi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Syców: 

1. Centrum Usług Wspólnych w Sycowie,  

2. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sycowie, 

3. Centrum Kultury w Sycowie,  

4. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" w Sycowie, 

5. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sycowie 

§ 2. Upoważniam Panią Marzenę Guder – zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Syców do: 

1. wystawiania i podpisywania wszelkich dokumentów w postępowaniach egzekucyjnych 

w administracji, w szczególności tytułów wykonawczych, postanowień, 

2. składanie oświadczeń woli  w imieniu Miasta i Gminy Syców w następujących 

sprawach: 

1) zatwierdzanie faktur, czeków i innych dokumentów do wypłaty, 

2) poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów, w szczególności 

dokumentacji przekazywanej do instytucji zarządzającej projektami,  

3. wykonywania wszelkich czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego                   

na etapie przygotowania i przeprowadzania postępowań z wyjątkiem tych czynności, 

które przepisy p.z.p. przypisują innym podmiotom, w ramach wszystkich postępowań 

objętych planem zamówień publicznych na dany rok kalendarzowym 

§ 3. Upoważniam  Panią Marzenę Guder – zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Syców,                   

w czasie mojej usprawiedliwionej nieobecności lub braku możliwości dokonania tych 

czynności, do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych                               

w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień, zaświadczeń 

oraz załatwiania wszelkich spraw zastrzeżonych przepisami prawa należących do kompetencji 

Burmistrza z wyłączeniem spraw kadrowych. 

§ 4. Upoważniam Panią Marzenę Guder – zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Syców,                          

w czasie mojej usprawiedliwionej nieobecności, do wydawania zarządzeń Burmistrza jako 

organu wykonawczego – z wyjątkiem zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 

Syców – oraz podpisywania sprawozdań finansowych. 



§ 5. Upoważniam  Panią Marzenę Guder – zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Syców,                   

w czasie mojej usprawiedliwionej nieobecności lub braku możliwości dokonania                                 

tych czynności, do zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu Gminy Syców. 

 § 6. Powierzenie i upoważnienie wskazane w  §1 do §5 wygasa z chwilą jego cofnięcia                               

lub ustania stosunku pracy. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Syców. 

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 624 / 2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 26 września 

2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia zastępcy Burmistrza                        

Miasta i Gminy Syców do prowadzenia określonych spraw Miasta i Gminy Syców oraz Urzędu 

Miasta i Gminy w Sycowie 

§ 9. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Dariusz Maniak 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

 


