ZARZĄDZENIE NR 85 /2020
WÓJTA GMINY RADECZNICA
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radecznica
Na podstawie art. 26a ust. 1, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 713) w zw.
z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1282) w zw. z art. 68 § 1 i 11 oraz
art. 682 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320
ze zm.)zarządza się, co następuje:
§1
1. Powołuję z dniem 1 listopada 2020 roku na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Radecznica
Panią
Edytę
Dubiel
na
czas
nieokreślony.
Warunki
pracy
i płacy powołanego zastępcy zostaną ustalone w odrębnym dokumencie.
2. Powołanie Zastępcy Wójta ma na celu zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Gminy
Radecznica w czasie trwania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego.
§2
1. Zastępca Wójta upoważniony jest do:
1) załatwiania spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń;
2) następujących czynności:
a) stwierdzania własnoręczności podpisów,
b) podpisywanie informacji i sprawozdań finansowo-budżetowych,
c) akceptacja wypłat oraz poleceń dokonania przelewu:
d) wynagrodzeń,
e) wydatków wynikających ze złożonych oświadczeń woli, w ramach
gospodarowania mieniem gminy,
f) zatwierdzanie dokumentów finansowych.
2. W razie nieobecności Wójta, Zastępca Wójta upoważniony jest do:
1) podpisywania wszelkiej korespondencji wynikającej z bieżącej pracy urzędu gminy
i jednostek organizacyjnych gminy;
2) wydawania
wszelkich
rozstrzygnięć
administracyjnych
będących
w kompetencji Wójta;
3) podpisywania w imieniu Gminy Radecznica umów cywilno-prawnych.
3. Upoważnienia określone w ust. 1 i 2 są ważne do odwołania nie dłużej jednak niż przez
czas pełnienia funkcji Zastępcy Wójta i uprawnia do samodzielnego działania. Wygasają
one z chwilą cofnięcia upoważnienia, ustania stosunku pracy lub odwołania z funkcji
Zastępcy Wójta.
4. Powołanie stanowi nawiązanie stosunku pracy w Urzędzie Gminy Radecznica
w wymiarze ¼ etatu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT GMINY
Marian Szuper

