
ZARZĄDZENIE NR 63/2021 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie upoważnienia  dla pełniącego obowiązki  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gizałkach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Upoważniam Panią Anettę Włodarczyk – pełniącą obowiązki  Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gizałkach do dokonywania jednoosobowo, w imieniu Wójta Gminy Gizałki, czynności 
prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą statutową działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gizałkach, nie przekraczającą zwykłego zarządu.  

§ 2. Upoważnienie do działania w ramach zwykłego zarządu jako pełniącej obowiązki Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach obejmuje: 

a) wykonywanie czynności związanych z bieżącą statutową działalnością jednostki; 

b) planowanie i dysponowanie przyznanymi w budżecie jednostki środkami finansowymi; 

c) zaciąganie zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego jednostki; 

d) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki; 

e) reprezentowanie GOPS w Gizałkach na zewnątrz i występowanie w sprawach dotyczących funkcjonowania 
oraz wykonywania jego zadań statutowych w tym przed sądami, organami władzy i administracji publicznej, 
organami egzekucyjnymi w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych; 

f) udzielanie dalszych upoważnień pracownikom GOPS lub radcom prawnym, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej; 

g) podejmowanie innych czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej. 

§ 3. Jeżeli z przepisów szczególnych wynika, że do realizacji zadania niezbędna jest szczególna forma 
upoważnienia, realizacja zadania może nastąpić po uzyskaniu odrębnego upoważnienia. 

§ 4. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pełniącemu obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gizałkach. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Robert Łoza 
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