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REJESTR UPOWAŻNIENIEŃ/PEŁNOMOCNICTW 2015 rok 
 

Numer 

upoważnienia/ 

pełnomocnictwa 

Imię i nazwisko 

upoważnionego/ 

pełnomocnika 

Zakres i przedmiot upoważnienia/ 

pełnomocnictwa 

Okres ważności 

upoważnienia/ 

pełnomocnictwa 

Data wydania 

upoważnienia/ 

pełnomocnictwa 

1/2015 

 

Elżbieta Zalewska 

Sekretarz Gminy 

Do reprezentowania na posiedzeniu Rady 

Społecznej SPZZOZ w Płońsku w dniu 15 

stycznia 2015 roku  

Jednorazowo – w 

dniu 15.01.2015r. 
15.01.2015r. 

2/2015 

 

Izabela Rulkowska 

Pomoc administracyjna 

Do przeprowadzenia weryfikacji dostępu do bazy 

danych SIO oraz udzielania upoważnień do 

dostępu do bazy danych SIO, a także do dostępu 

do bazy danych SIO na okres od dnia 22 stycznia 

2018 roku 

Do 22.01.2018r.  19.01.2015r. 

3/2015 

 

Elżbieta Szymala 

Główny specjalista ds. 

płac 

Do przeprowadzenia weryfikacji dostępu do bazy 

danych SIO oraz udzielania upoważnień do 

dostępu do bazy danych SIO, a także do dostępu 

do bazy danych SIO na okres do dnia 22 stycznia 

2018 roku 

Od 19.01.2015r. 

do 22.01.2018r. 
19.01.2015r. 

4/2015 

 

 

 

 

 

Adam Bugalski 

Starszy specjalista ds. 

wymiaru podatków 

1. Do prowadzenia postępowań w tym 

wydawania postanowień oraz decyzji 

ustalających osobom fizycznym wysokość 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; 

2. Prowadzenia postępowań w tym wydawania 

postanowień oraz decyzji określających 

osobom prawnym, jednostkom 

organizacyjnym w tym spółkom 

nieposiadającym osobowości prawnej, 

wysokości podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego; 

Do 31.12.2015r. 21.01.2015r. 
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3. Prowadzenia postępowań w tym wydawania 

postanowień i decyzji w sprawie zmiany 

wysokości podatku od nieruchomości, rolnego 

oraz leśnego; 

4. Wznawiania postępowań podatkowych w 

sprawie ustalenia wysokości podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 

wydawania postanowień i decyzji w tym 

zakresie. 

5/2015 

 

Gabriela Gizińska 

Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego 

Do odbioru dowodów osobistych w Komendzie 

Powiatowej Policji w Płońsku. 
Do odwołania 12.02.2015r. 

6/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Jeglikowska 

Inspektor ds. obsługi      

rady gminy 

Do wydawania: 

1. Odpisów aktów stanu cywilnego; 

2. Zaświadczeń o zamieszczonych lub 

niezamieszczonych w rejestrze stanu 

cywilnego danych dotyczących wskazanej 

osoby; 

3. Dokonywania przypisków, z wyjątkiem 

przypisków zamieszczonych przy akcie stanu 

cywilnego na podstawie uznania orzeczenia 

organów państwa obcego lub innego 

dokumentu pochodzącego od organu państwa 

obcego, a niewymagającego uznania albo 

odpisu zagranicznego dokumentu stanu 

cywilnego przekazanego do urzędu stanu 

cywilnego w wykonaniu umowy 

międzynarodowej przewidującej wzajemną 

wymianę informacji w zakresie stanu 

Do odwołania 15.03.2015r. 
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cywilnego; 

4. Zaświadczeń o przyjętych sakramentach; 

5. Zaświadczeń o nieposiadaniu księgi; 

6. Wpisywania wzmianek dodatkowych              

w księdze papierowej o przeniesieniu aktu do 

rejestru stanu cywilnego.  

7/2015 

 

Gabriela Gizińska 

Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego 

 

Do odbioru znaków holograficznych 

zabezpieczających zaświadczenia o prawie do 

głosowania w wyborach na Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej w 2015 roku. 

Jednorazowo -       

w dniu 

25.02.2015r. 

25.02.2015r. 

8/2015 

 

Juliusz Wardzyński 

Komendant Straży 

Gminnej 

 

Do złożenia zawiadomienia o możliwości 

popełnienia przestępstwa dotyczącego zaboru 

mienia z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 

Mieście ul. Zielony Rynek 30 

Jednorazowo –       

w dniu 

31.03.2015r. 

31.03.2015r. 

9/2015 

Mariola Bugalska 

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i 

Oświaty 

Do przeprowadzenia analizy formalnej 

dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego w sprawie 

uzyskania stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego, złożonego w dniu 09 

czerwca 2015 roku przez Panią Aleksandrę 

Chojnacką nauczycielkę wychowania 

przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym 

im. Misia Uszatka w Nowym Mieście. 

Jednorazowo  11.06.2015r. 

10/2015 

 

Jacek Nieścior  

Radca Prawny 

Do reprezentowania Gminy Nowe Miasto przed 

sądami powszechnymi i administracyjnymi 

wszystkich instancji oraz organami administracji 

rządowej i samorządowej, z prawem udzielania 

substytucji. 

 10.06.2015r. 
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11/2015 

 

Agnieszka Jeglikowska 

Inspektor ds. obsługi       

rady gminy 

 

 

Do aktualizacji rejestru PESEL 
Od 17.06.2015r. 

 do odwołania 
16.06.2015r. 

12/2015 

 

Maciej Kornatowski 

 

Do załatwiania spraw w postępowaniach 

administracyjnych przy pozyskiwaniu pozwolenia 

na budowę mola stałego na Zalewie 

Nowomiejskim w miejscowości Nowe Miasto. 

 

 24.06.2015r. 

13/2015 

 

Marianna Czarnecka 

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowym 

Mieście 

 

 

Do realizacji zadań wynikających z ustawy            

o Karcie Dużej Rodziny 
Do odwołania 24.06.2015r. 

14/2015 

 

Katarzyna Szmulewicz 

Pracownik Socjalny 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  

w Nowym Mieście 

 

 

Do realizacji zadań wynikających z ustawy            

o Karcie Dużej Rodziny 
Do odwołania 24.06.2015r 

15/2015 

 

Marianna Czarnecka 

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowym 

Mieście 

Do podpisywania umowy użyczenia sprzętu 

komputerowego w ramach projektu ,,System ulg i 

bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych, 

certyfikowaną, bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”, 

służącego do obsługi zadań przewidzianych w 

ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie 

Dużej Rodziny.  

 

Od 17.08.2015r. 17.08.2015r. 
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16/2015 

 

Maria Kowalska 

Inspektor ds. zamówień 

publicznych i inwestycji 

Do odbioru zbioru danych ewidencji gruntów 

gminy Nowe Miasto 
Jednorazowe  24.08.2015r. 

17/2015 

Maria Kowalska 

Inspektor ds. zamówień 

publicznych i inwestycji 

Do odbioru protokołów oszacowania strat 

spowodowanych suszą w 2015 roku w 

gospodarstwach rolnych. 

Jednorazowe 28.09.2015r. 

18/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Jeglikowska 

Inspektor ds. obsługi       

rady gminy 

 

1. Przyjmowania, przechowywania i przygotowywania 

wstępnej analizy oświadczeń majątkowych pracowników 

urzędu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w 

tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, oraz 

osób zobowiązanych do składania oświadczeń 

majątkowych: Sekretarza gminy, Skarbnika gminy, 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

osób wydających decyzje w imieniu wójta. 

2. Przygotowania do przedstawienia Radzie Gminy Nowe 

Miasto w terminie do dnia 30 października każdego roku, 

informacji o wyniku analizy oświadczeń majątkowych 

wszystkich zobowiązanych osób, uwzględniając: 

1) wykaz osób, które nie złożył, oświadczenia 

majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2) wykaz nieprawidłowości stwierdzonych w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z 

ich opisem i wskazaniem osób, których 

nieprawidłowości dotyczyły; 

3) działania podjęte w związku z nieprawidłowościami 

stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach 

majątkowych. 

3. Przekazywania jednego egzemplarza oświadczenia 

majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (PIT) – Naczelnikowi Urzędu 

Skarbowego właściwemu do miejsca zamieszkania osób, o 

których mowa w pkt. I ppkt.1.  

4. Kierowania na stanowisko informatyka urzędu danych 

jawnych zawartych w oświadczeniach majątkowych celem 

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 

Od października 

2015r.  

do odwołania 

28.09.2015r. 
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19/2015 

 

Agnieszka Jeglikowska 

Inspektor ds. obsługi       

rady gminy 

 

Do dokonywania czynności techniczno-

ewidencyjnych związanych z odbiorem od 

radnych Rady Gminy Nowe Miasto oświadczeń 

majątkowych 

Od października 

2015r.  

do odwołania 

28.09.2015r. 

20/2015 

 

 

Mariola Bugalska 

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i 

Oświaty 

Do przeprowadzenia analizy formalnej wniosku     

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego            

w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego, złożonego w dniu 26 

października 2015 roku przez Panią Magdalenę 

Janiszewską nauczycielkę informatyki w Szkole 

Podstawowej w Gościminie Wielkim.  

 

 

Jednorazowo 29.10.2015r. 

21/2015 

Marianna Czarnecka 

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowym 

Mieście 

 

Do podejmowania wszelkich czynności w ramach 

dochodzenia w moim imieniu zwrotu od 

dłużników alimentacyjnych należności z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wraz z odsetkami. 

Do odwołania 29.10.2015r. 

 

22/2015 
 

Justyna Palewska 

Starszy specjalista 

 ds. oświaty 

 

Do przeprowadzenia w moim imieniu procedury 

weryfikacji dostępu do bazy danych SIO oraz do 

udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych 

SIO, a także dostępu w moim imieniu do bazy 

danych SIO. 

Od 06.11.2015r. 

 do 06.11.2020r. 
06.11.2015r. 

 

 

23/2015 

Urszula Ciskowska 

Nauczyciel Szkoły 

Podstawowej w 

Gościminie Wielkim 

Do dokonywania czynności prawnych związanych 

z prowadzeniem Szkoły Podstawowej                   

w Gościminie Wielkim w granicach zwykłego 

zarządu, a w szczególności do dysponowania 

przeznaczonymi w budżecie Gminy Nowe Miasto 

Od 08.12.2015r. na 

czas zastępstwa 

Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w 

Gościminie 

Wielkim 

08.12.2015r. 
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Sporządził: Jolanta Bandurska 

w dziale „Oświata i wychowanie” w części 

odnoszącej się do Szkoły Podstawowej                 

w Gościminie Wielkim środkami finansowymi       

i planowania ich zgodnie ze statutem jednostki.  

 

 

 

24/2015 

 

 

 

Mariusz Słupecki 

Do załatwiania spraw w postępowaniach 

administracyjnych związanych z uzyskaniem 

pozwoleń na budowę pomostów łączących brzegi 

Zalewu Nowomiejskiego z wyspami oraz wieży 

widokowej na jednej z wysp 

Od 18.12.2015r. 18.12.2015r. 


