
Zarządzenie Nr 4 l20I8
Wójta Gminy Fałków

z dnia 03 sĘcznia 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Falkowie do poświadczania za

zgołność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby
prowadzonych postępowań

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 częrwca 1960 f. Kodeks postępowania

administracyjnego (t. j. Dz. IJ. z 2016 r., poz. 23 zm.: Dz. Il. z 2016 r; poz. 868, poz. 996,

poz, I 57 9, poz. 2138; z 2017 r.' poz. 93 5), zarządza się, co następuj e :

$1

1.Upowaznia się pracowników Urzędu Gminy w Fałkowie do poŚwiadczania za zgodnośc z

oryginałem odpis.ów dokumentów przedstawionych ptzez strony na potrzeby prowadzonych

postępowań.

2' Wykaz pracowników, o ktorych mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego

zarządzenia.

$2

Zobowiązuje pracowników Urzędu Grniny w Fałkowię do zapoznania z treściązarządzenia i do

jego stosowania.
s3

Zarzqdzenle wchodzi w Życte z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 4lf018
Wójta Gminy Fałków
zdnia 03 stycznia 2018 r.

Upoważnia się ntŻe1 wymienionych pracowników Urzędu Gminy w Fałkowie do
. poświadczania za zgodnośÓ z otyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez

strony na potrzeby prowadzonych postępowań:

1. Bogumiła Wyciszkiewlcz- Skarbnik Gminy,

Z'Danuta Leśniewicz - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

3. Dorota Zganiacz- Podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat,

4. Jolanta Zgantacz- Podinspektor ds. poboru podatków i opłat,

5. Barbara Badęlska - Inspektor ds. administracyjnych i ewidencji ludności,

6. Anna Wajnberger - Inspektor ds. księgowości budzetowej

7. Wanda Urbańska - Zastępca Głównego Księgowego

8. Alina Ścisłowicz - Podinspektor ds. mienia komunalnego, gospodarki gruntami,

9. Joanna Dąbrowska - Inspektor ds. ochrony środowiska' rolnictwa , leśnictwa i łowiectwa'

I0.Krzysztof Bajor - Inspektor ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,

1 1. Dorota Anioł - Inspektor ds. gospodarki odpadami, promocji, kultury i sportu

12,IrenaŁowicka- Podinspektor ds. organizacyjnych, kadrowych, obsługi organów gminy.
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