Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 23 listopada 2018r.
Or. 0052.39.2018.

Pan
Piotr Dasios
I Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Działając na podstawie art. 31, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 68a ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r.
poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 143 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.) udzielam Panu
upoważnienia/pełnomocnictwa do:
1) zastępowania mnie w bieżącym zarządzaniu Gminą Ostrowiec Świętokrzyski
w zakresie działalności Gminy i Urzędu Miasta określonym w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
2) zastępowania II Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w przypadku jego nieobecności w sprawach należących do jego kompetencji,
określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego;
3) wydawanie w moim imieniu decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń w sprawach z zakresu administracji publicznej - w przypadku
nieobecności
naczelników
wydziałów
Urzędu
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego upoważnionych do ich wydawania oraz do wydawania
w moim imieniu decyzji, postanowień i zaświadczeń zastrzeżonych wyłącznie
do mojej kompetencji;
4) składania w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oświadczeń wiedzy;
5) składania w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oświadczeń woli, w tym
oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem o wymiarze finansowym:
a) do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 (słownie:
trzydzieści tysięcy) euro – samodzielnie,
b) bez ograniczeń kwotowych, na zasadzie reprezentacji łącznej:
• wraz z II Wiceprezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
• wraz z upoważnionym przeze mnie naczelnikiem odpowiedniego
wydziału Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
6) reprezentowania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w postępowaniach przed
sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, w postępowaniach
administracyjnych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie

ustawy oraz do udzielania pracownikom Urzędu Miasta, radcom prawnym
i adwokatom dalszych pełnomocnictw w tym zakresie.

Upoważnienie w zakresie odpłatnego i nieodpłatnego zbywania nieruchomości
gminnych, oddawanie ich w użytkowanie wieczyste, nabywania nieruchomości na rzecz
Gminy, zamiany nieruchomości oraz obciążania nieruchomości gminnych, jest udzielone
w drodze odrębnego pełnomocnictwa, w formie aktu notarialnego.
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