Zarządzenie Nr 8/8/18
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 5 grudnia 2018r.
w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do prowadzenia niektórych spraw gminy
i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Dzierżoniów oraz występowania
w imieniu gminy.

Na podstawie art. 33 ust. 4 i art. 39 ust 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) , art. 53 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§1
1. Upoważniam Panią Jolantę Zarzekę - Zastępcę Wójta Gminy Dzierżoniów do prowadzenia
wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem Gminy Dzierżoniów a także
reprezentowania Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz oraz wykonywania czynności Wójta
Gminy Dzierżoniów jako Kierownika Urzędu Gminy oraz organu - w granicach dozwolonych
przepisami prawa.
2. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności :
1) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej oraz decyzji , postanowień i zaświadczeń
w sprawach objętych ustawą Ordynacja podatkowa i ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
2) podpisywanie pism objętych zakresem działania Urzędu oraz podpisywania innej
korespondencji oraz dokumentów, które wynikają z realizacji decyzji organów gminy oraz
obowiązków ustawowych Gminy
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem nie
wymagających zachowania szczególnej formy,
4) wykonywanie czynności kierownika zakładu pracy w sprawach z zakresu prawa pracy
i wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu
Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierżoniów oraz w stosunku do
pracowników zatrudnianych w ramach aktywnych form zwalczania bezrobocia.
5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu,
6) reprezentowanie Gminy w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych,
podatkowych, w których Gmina występuje w charakterze strony
7) wydawanie tytułów wykonawczych w sprawach, w których Wójt Gminy Dzierżoniów jest
wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
8) wykonywanie czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
zastrzeżonych do właściwości Wójta Gminy Dzierżoniów poprzez składanie jednoosobowo
oświadczeń woli w imieniu Gminy w sprawach zawierania umów o świadczenie usług, umów
dostawy i robót budowlanych oraz realizację inwestycji, wynikających z zamówień
publicznych.
9) podpisywanie sprawozdań finansowych , dokumentów finansowych powodujących
powstanie zobowiązań finansowych i dyspozycji pieniężnych w obrocie gotówkowym
i bezgotówkowym oraz zatwierdzanie dowodów księgowych,

10) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu
i jednostek organizacyjnych Gminy
11) wykonywanie w imieniu Wójta innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Zastępca Wójta upoważniony jest do zaciągania zobowiązań finansowych wynikających
z udzielonego upoważnienia do kwoty nieprzekraczającej 300.000 zł.
§2
Upoważnienie wymienione w §1 obowiązuje w każdym czasie, również w razie jakiejkolwiek
nieobecności Wójta Gminy Dzierżoniów.
§3
Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony do odwołania nie dłużej jednak niż
przez czas pełnienia funkcji Zastępcy Wójta.
§4
Zarządzenie obowiązuje od dnia 22 listopada 2018r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

