
,STAROSTA WRZESIŃSK1 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2022 
Starosty Wrzesińskiego 
z dnia 15 marca 2022 roku. 

/wzór/ 

UPOWAŻNIENIE NR. 
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO 

Z dnia  

do wydawania w imieniu Starosty Wrzesińskiego w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) postanawia się, co następuje: 

1. Upoważnia się 

imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej 

do wydawania w imieniu Starosty Wrzesińskiego 

1) decyzji administracyjnych w sprawach /określenie rodzaju sprawy/ 

na podstawie ./podać dokładną podstawę prawną/ 

2) postanowień w sprawach ..../określenie rodzaju sprawy/ 

na podstawie /podać dokładną podstawę prawną/ 

3) zaświadczeń w sprawach .../określenie rodzaju sprawy/ 

na podstawie ./podać dokładną podstawę prawną/ 

2. Upoważnienie obowiązuje od dnia do dnia ./ na czas / nieokreślony, 

określony — podać datę/ 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2022 
Starosty Wrzesifiskiego 
z dnia 15 marca 2022 roku. 

/wzór/ 

UPOWAŻNIEME NR .... 
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO 

z dnia  

Na podstawie postanawia się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się 

imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej 

do wykonania w imieniu Starosty Wrzesińskiego: 

1)  

2)  

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji/ wykonywania obowiązków/ 

kierownika komórki organizacyjnej i obowiązuje jedynie w przypadku nieobecności Starosty 

i Wicestarosty. 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2022 
Starosty Wrzesifiskiego 
z dnia 15 marca 2022 roku. 

/wzór/ 

UPOWAŻNIENIE NR .... 
STAROSTY WRZESINSKIEGO 

z dnia  

Na podstawie  postanawia się, co następuje: 

§ 1. -Upoważnia się 

imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej 

do wykonania w imieniu Starosty Wrzesińskiego: 

1)  

2)  

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji /wykonywania obowiązków/ 

kierownika komórki organizacyjnej. 
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 14/2022 
Starosty Wrzesińskiego 
z dnia 15 marca 2022 roku. 

/wzór/ 

PEŁNOMOCNICTWO NR .... 
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO 

z dnia  

Udzielam pełnomocnictwa 

imię i nazwisko , stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej 

do ..../szczegółowe przedstawienie przedmiotu pełnomocnictwa, rodzaj sprawy — przed 
jakim organem się toczy, sygnatura akt/ numer sprawy. 

Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia ..... , / na czas realizacji w/w sprawy, w dniu ...../. 
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