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Numer 

upoważnienia/ 

pełnomocnictwa 

Imię i nazwisko 

upoważnionego 
Zakres i przedmiot upoważnienia/pełnomocnictwa 

Okres ważności 

upoważnienia/ 

pełnomocnictwa 

Data wydania 

upoważnienia/ 

pełnomocnictwa 

1 2 3 4 5 

15/2010 

Marianna Czarnecka 

 

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej                         

w Nowym Mieście 

Do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących 

potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

od 13.12.2010r. 

do odwołania 
13.12.2010r. 

16/2010 

Marianna Czarnecka 

 

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej                         

w Nowym Mieście 

Do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 

a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 

od 13.12.2010r. 

do odwołania 

 

13.12.2010r. 

17/2010 

Monika Tepner 

 

Inspektor ds. świadczeń 

rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 

Do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 

a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 

od 13.12.2010r. 

do odwołania 
13.12.2010r. 

18/2010 

Marianna Czarnecka 

 

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej                         

w Nowym Mieście 

Do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości 

gminy 

od 13.12.2010r. 

do odwołania 
13.12.2010r. 

19/2010 

Gabriela Podczaska 

 

Specjalista pracy socjalnej 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Nowym Mieście 

Do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości 

gminy 

od 13.12.2010r. 

do odwołania 
13.12.2010r. 
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20/2010 

Marianna Czarnecka 

 

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej                         

w Nowym Mieście 

1) do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń                  

z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych 

sprawach decyzji; 

2) do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach 

decyzji; 

3) do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji 

gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 

alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w 

art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż    

6 miesięcy.  

  

21/2010 

Monika Tepner 

 

Inspektor ds. świadczeń 

rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 

1) do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń                  

z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych 

sprawach decyzji; 

2) do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach 

decyzji; 

3) do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji 

gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 

alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w 

art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż   

6 miesięcy. 

od 13.12.2010r. 

do odwołania 
13.12.2010r 

24/2010 

Elżbieta Zalewska 

 

Sekretarz Gminy 

Do podpisywania dokumentów finansowych, bankowych oraz 

zatwierdzania do wypłaty dokumentów wynikających z realizacji 

zadań: 

1) związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu; 

2) ochroną informacji niejawnych; 

3) przeciwdziałania alkoholizmowi. 

od 13.12.2010r. 

do odwołania 
13.12.2010r 
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26/2010 

Elżbieta Giżyńska 

 

Inspektor ds. gospodarki 

przestrzennej 

Do wydawania i podpisywania: 

1) wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nowe Miasto; 

2) zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto; 

 

 

od 13.12.2010r. 

do odwołania 
13.12.2010r 

27/2010 

Agnieszka Jeglikowska 

 

Inspektor ds. obsługi rady 

gminy  

Do podpisywania wniosków o wydanie dowodów osobistych          

i formularzy dowodowych. 

od 13.12.2010r. 

do odwołania 
13.12.2010r 

29/2010 

Agnieszka Jeglikowska 

 

Inspektor ds. obsługi rady 

gminy 

Do wydawania i podpisywania zawiadomień z zakresu rejestru 

wyborców 

od 13.12.2010r. 

do odwołania 
13.12.2010r 

 

(Zarządzenie   Nr 

24/2011 Wójta 

Gminy Nowe 

Miasto z dnia 

08.06.2011 r.) 

Mariola Bugalska 

 

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i 

Oświaty 

Upoważnienie do załatwiania spraw z zakresu administracji 

publicznej prowadzonych przez Referat  

w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń z wyłączaniem: 

1) decyzji na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych 

2) spraw z zakresu ustawy z dnia 7 września 1991 r.   o systemie 

oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela. 

od 08.06.2011r. 

nieokreślony 
08.06.2011r. 

5/2011 

Mariola Bugalska 

 

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i 

Oświaty 

Upoważnienie do przeprowadzania analizy formalnej 

dokumentacji załączonej do wniosku z dnia 29 czerwca 2011 roku 

Pani Doroty Wodzińskiej nauczycielki matematyki i fizyki            

w Zespole Szkół  im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście    

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w sprawie uzyskania 

stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. 

01.07.2011r. 

jednorazowe 
01.07.2011r. 

4/2012 

Mariola Bugalska 

 

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego                   

i Oświaty 

Upoważnienie do przeprowadzania analizy formalnej 

dokumentacji załączonej do wniosków z dnia 28.06.2012 r. 

złożonych przez Panią Agnieszkę Wróblewską i Pana 

Włodzimierza Szymańskiego ubiegających się o stopień 

nauczyciela mianowanego.  

29.06.2012 r. 

jednorazowe 
29.06.2012r. 

6/2012 
Agnieszka Turadek 

 

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych 

związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Gościminie 

od 31.08.2012r. 

Na czas 
31.08.2012r. 
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 Dyrektor Szkoły 

Podstawowej                     

w Gościminie Wielkim 

Wielkim w granicach zwykłego zarządu.  powierzenia 

stanowiska 

Dyrektora szkoły 

Podstawowej w 

Gościminie 

Wielkim 

9/2012 

Henryka Łukaszewska 

 

Inspektor ds. księgowości 

budżetowej i oświaty 

Upoważnienie do prowadzenia rachunkowości jednostki, 

wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania 

wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych                       

i finansowych z planem finansowym i kompletności i rzetelności 

dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  finansowych 

oraz podpisywania sprawozdań finansowych. 

od   

do odwołania. 
28.09.2012 r 

13/2012 

Agnieszka Jeglikowska 

 

Inspektor ds. obsługi rady 

gminy 

Upoważnienie do: 

 prowadzenia spraw z zakresu postępowania administracyjnego 

w sprawach indywidualnych dotyczących zameldowania oraz 

wymeldowania stałego  

i czasowego z wyłączeniem podpisywania decyzji  

o zameldowaniu i wymeldowaniu; 

 podpisywania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały         

i czasowy; 

 udostępniania danych z rejestru mieszkańców i rejestru 

zameldowania cudzoziemców; 

 dokonywania rejestracji danych w rejestrze PESEL w zakresie, 

o którym mowa w ustawie o ewidencji ludności i ustawie         

o dowodach osobistych; 

 udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych upoważnionym podmiotom, o których mowa  

w ustawie o ewidencji ludności; 

 aktualizowania danych w ewidencji ludności. 

od 14.12.2012r. 

do odwołania 
14.12.2012r. 

1/2013 

Tomasz Nowaliński 

 

Informatyk  

Do pełnienia roli administratora infrastruktury technicznej (sprzęt 

komputerowy, oprogramowanie) 
 14.01.2013r 

2/2013 
Adam Bugalski 

 

 do przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowania 

administracyjnego w związku z ustawą o zwrocie podatku 

od 01.02.2013r. 

do odwołania 
15.01.2013r. 
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Podinspektor ds. wymiaru 

podatków 

akcyzowego, 

 do umieszczania na fakturach VAT stanowiących dowód 

zakupu oleju napędowego adnotacji o treści ,,podjęto w dniu 

….do zwrotu części podatku akcyzowego”. 

9/2013 

Mariola Bugalska 

 

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego                  

i Oświaty 

Upoważnienie do sprawdzania pod względem merytorycznym 

wydatkowanych środków budżetu Gminy Nowe Miasto w zakresie 

spraw objętych właściwością Referatu Organizacyjnego i Oświaty. 

od 24.01.2013r. 

do odwołania 
24.01.2013r. 

10/2013 

Gabriela Gizińska 

 

Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego 

Upoważnienie wynikające z ustawy o ewidencji ludności, 

dowodach osobistych oraz Kodeksu Wyborczego. 

od 01.02.2013 r. 

do odwołania 
01.02.2013r. 

11/2013 

Mariola Bugalska  

 

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego                   

i Oświaty 

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli prawidłowości 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

punktach sprzedaży położonych na terenie Gminy Nowe Miasto – 

kontrola prawidłowości wniesienia oświadczenia o wartości 

sprzedaży napojów alkoholowych za 2012 rok. 

od 08.03.2013 r. 

do 29.03.2013 r. 
08.03.2013r. 

12/2013 

Justyna Bandurska 

 

Samodzielny referent ds. 

działalności gospodarczej i 

oświaty 

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli prawidłowości 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

punktach sprzedaży położonych na terenie Gminy Nowe Miasto – 

kontrola prawidłowości wniesienia oświadczenia o wartości 

sprzedaży napojów alkoholowych za 2012 rok. 

od 08.03.2013 r. 

do 29.03.2013 r. 
08.03.2013r. 

13/2013 

Iwona Kacprzyńska 

  

Inspektor ds. księgowości 

podatkowej 

Upoważnienie do podpisywania zaświadczeń o dochodzie              

z gospodarstwa rolnego, o wielkości gospodarstwa rolnego             

i nieruchomości, o niezaleganiu w podatkach stwierdzających stan 

zaległości podatkowych oraz informacji zawartych w ewidencjach 

i rejestrach podatkowych prowadzonych w Urzędzie Gminy w 

Nowym Mieście, o których mowa w art. 299 §1 ustawy Ordynacja 

podatkowa 

od 02.05.2013 r. 

do odwołania 
02.05.2013r.  

14/2013 Adam Bugalski Upoważnienie do podpisywania zaświadczeń o dochodzie              02.05.2013 r. 02.05.2013r. 
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Starszy specjalista ds. 

wymiaru podatków 

z gospodarstwa rolnego, zaświadczeń o wielkości gospodarstwa 

rolnego i nieruchomości, zaświadczeń o niezaleganiu w 

podatkach, zaświadczeń stwierdzających stan zaległości 

podatkowych, informacji zawartych w ewidencjach i rejestrach 

podatkowych prowadzonych w Urzędzie Gminy w Nowym 

Mieście, o których mowa     w art. 299 § 1 ustawy Ordynacja 

podatkowa. 

 do odwołania 

15/2013 

Mariola Bugalska  

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego                  

i Oświaty 

Upoważnienie do przeprowadzania analizy formalnej 

dokumentacji załączonej do wniosków o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego w sprawie uzyskania stopnia awansu 

zawodowego na nauczyciela mianowanego. 

25.06.2013 r. 

jednorazowo 
25.06.2013r. 

16/2013 

Mariola Bugalska  

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i 

Oświaty 

Upoważnienie do dokonywania za Urząd Gminy Nowe Miasto 

jako Pracodawcę niżej wymienionych czynności z zakresu prawa 

pracy: 

1) wnioskowania do Powiatowego Urzędu Pracy w spawie 

organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac 

społecznie użytecznych, 

2) kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, 

3) kierowania pracowników na szkolenia z zakresu bhp i poż., 

4) wydawania świadectw pracy oraz innych zaświadczeń 

potwierdzających zatrudnienie. 

25.06.2013 r  

do odwołania. 
25.06.2013r. 

17/2013 

Edyta Jakubowska 

Dyrektor Zespołu Szkół 

im. Integracji Europejskiej                  

w Nowym Mieście 

Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentacji projektu 

finansowanego w ramach programu Comenius Partnerskie 

Projekty Szkół „Uczę się przez całe życie” oraz do podpisywania 

wniosku o dofinansowanie, a także zawarcia i wykonania 

rozliczenia umowy w tym do dysponowania środkami 

finansowymi. 

- 29.07.2013r. 

18/2013 

Gabriela Gizińska 

Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego  

Upoważnienie do odbioru dowodów osobistych w Komendzie 

Powiatowej Policji w Płońsku. 

od 19.08.2013 r. 

do odwołania 
19.08.2013r. 

19/2013 Edyta Jakubowska Pełnomocnictwo do zawierania w imieniu Gminy Nowe Miasto od 02.09.2013 02.09.2013r. 
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Dyrektor Zespołu Szkół 

im. Integracji Europejskiej                  

w Nowym Mieście 

umów najmu, użyczenia oraz dzierżawy pomieszczeń 

znajdujących się w budynku Zespołu Szkół im. Integracji 

Europejskiej oraz w budynku hali sportowej w Nowym Mieście ul. 

Ciechanowska 15. 

na czas 

powierzenia 

stanowiska 

Dyrektora 

Zespołu Szkół im. 

Integracji 

Europejskiej         

w Nowym 

Mieście 

20/2013 

Euzebiusz Czuryło 

Wykonawca projektu 

budowlano – 

wykonawczego 

oczyszczalni ścieków w 

Nowym Mieście 

Pełnomocnictwo do dokonania czynności związanych                     

z uzgodnieniem dokumentacji projektowej w Zespole ds. 

Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia 

Terenu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

24.09.2013 r. 

jednorazowo 
24.09.2013r. 

22/2013 

Mariola Bugalska  

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i 

Oświaty 

Upoważnienie do przeprowadzania analizy formalnej 

dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego w sprawie uzyskania stopnia awansu 

zawodowego na nauczyciela mianowanego. 

04.11.2013 r. 

jednorazowo 
04.11.2013r. 

5/2014 

Maria Kowalska 

 

Inspektor ds. zamówień 

publicznych i inwestycji 

Do odbioru dokumentów z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Płońsku dla inwestycji: 1) budowa wewnętrznej 

linii zasilającej WLZ kablowej 0,4 kV potrzeb własnych oraz 

oświetlenia targowiska gminnego 2) Przebudowa i wyposażenie 

targowiska stałego w Nowym Mieście 

14.05.2014 r. 

jednorazowe 
14.05.2014 r. 

6/2014 

Marianna Czarnecka 

 

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla 

opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 

od 15.05.2014r. 

do odwołania 
15.05.2014 r. 

7/2014 

Monika Tepner 

 

Inspektor ds. świadczeń 

rodzinnych i funduszu 

Do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla 

opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 

od 15.05.2014r. 

do odwołania 
15.05.2014 r. 
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alimentacyjnego 

8/2014 

Mariola Bugalska 

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i 

Oświaty 

Do przeprowadzeni analizy formalnej dokumentacji załączonej do 

wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w sprawie 

uzyskania stopniu awansu zawodowego na nauczyciela 

mianowanego 

23.06.2014 r. 

jednorazowe 
23.06.2014 r. 

9/2014 

Marianna Czarnecka 

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny 

od 23.06.2014r. 

do odwołania 
23.06.2014 r. 

10/2014 
Katarzyna Szmulewicz 

Pracownik socjalny 

Do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny 

od 23.06.2014r. 

do odwołania 
23.06.2014 r. 

11/2014 

Elżbieta Szymańska 

Kierownik Referatu 

Infrastruktury Technicznej 

i Inwestycji 

Do reprezentowania Wójta Gminy Nowe Miasto podczas 

rozliczania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem              

z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Przebudowa 

dróg gminnych w m. Wólka Szczawińska, Henrykowo i Czarnoty” 

zgodnie z umową nr 126RW/RM-II/D-I111/14 z dnia 04 sierpnia 

2014 roku. 

27.08.2014r. 

jednorazowe 
27.06.2014 r. 

12/2014 

Adam Bugalski 

Starszy specjalista  

ds. wymiaru podatków 

Do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze 

inkasa od podatników sołectwa Gawłowo w dniu 15 września 

2014 roku w godzinach od 9
00

 do 12
00

. 

15.09.2014r. 

jednorazowe 
11.09.2014 r. 

13/2014 

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 na nauczyciela 

mianowanego złożonego w dniu 21 października 2014 roku przez 

Księdza Łukasza Turbaka nauczyciela religii w Zespole Szkół im. 

Integracji Europejskiej w Nowym Mieście. 

23.10.2014r. 

jednorazowe 
23.10.2014 r.  

14/2014 

Agnieszka Jeglikowska 

Inspektor ds. obsługi  

Rady Gminy 

Do wydawania w imieniu Wójta Gminy Nowe Miasto odpisów 

aktów Stanu Cywilnego. 

od 29.10.2014r. 

do odwołania 
29.10.2014 r. 
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15/2014 

Elżbieta Szymańska 

Kierownik Referatu 

Infrastruktury Technicznej 

i Inwestycji 

Do odbioru z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku 

dokumentacji dotyczącej budowy przepustu w Modzelach 

Bartłomiejach, budowy parkingu w Nowym Mieście oraz budowy 

instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w remizach OSP  

w Karolinowie i Latonicach. 

12.11.2014r. 

jednorazowe 
12.11.2014 r. 

16/2014 

Elżbieta Szymańska  

Kierownik Referatu 

Infrastruktury Technicznej 

i Inwestycji 

Do załatwiania spraw związanych z realizacją i odbiorem zadań: 

budowa przepustu w Modzelach Bartłomiejach i budowa parkingu 

w Nowym Mieście. 

12.11.2014r. 

jednorazowe 
12.11.2014 r. 

17/2014 Krzysztof Paluszyński 

Do reprezentowania Inwestora Gminy Nowe Miasto podczas 

kontroli Wiejskiego Ośrodka Kultury, przeprowadzonej przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku,  

w dniu 21 listopada 2014 roku. 

21.11.2014r. 

jednorazowe 
21.11.2014 r. 

18/2014 
Jacek Nieścior 

Radca prawny 

Do reprezentowania Gminy Nowe Miasto przed sądami 

powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz 

organami administracji rządowej i samorządowej, z prawem 

udzielenia substytucji. 

 31.12.2014r. 

 

wytworzył informację: Jolanta Bandurska 

sprawdził: Elżbieta Zalewska 

wprowadził: Tomasz Nowaliński 

data udostępnienia w BIP:………. 

 


