WÓJT
Gminy Świdnica
woj. lubuskie

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2021
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2021 roku

w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw Gminy
Świdnica

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 713
z późn. zm.') zarządza się, co następuje:

§ l. Upoważniam panią Annę Kościukiewicz, Sekretarza Gminy, do prowadzenia w moim imieniu

następujących spraw bieżących Gminy:

l) reprezentowania Gminy na zewnątrz i prowadzenia negocjacji w jej sprawach;
2) kierowania sprawami Gminy;
3) sprawowania kontroli zarządczej;

4) rozstrzygania ewentualnych sporów kompetencyjnych między komórkami i pracownikami Urzędu
§ 2. Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony. Upoważnienie jest ważne do dnia uchylenia
niniejszego Zarządzenia lub rozwiązania stosunku pracy i nie może być przenoszone na inne osoby.

§ 3. Zarządzenie wchodzi W życie z dniem podpisania.

1) reprezentowania Gminy na zewnątrz i prowadzenia negocjacji W jej sprawach;
2) kierowania sprawami Gminy;
3) sprawowania kontroli zarządczej;
4) rozstrzygania ewentualnych sporów kompetencyjnych między komórkami i pracownikami Urzędu
oraz W jednostkach organizacyjnych;
5) pełnienia funkcji Szefa Obrony Cywilnej;
6) podpisywania dokumentów i korespondencji w sprawach należących do kompetencji Wójta, W tym
zatwierdzanie sprawozdań w zakresie realizacji budżetu Gminy;
7) sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy;
8) wydawania zarządzeń dotyczących bieżącego działania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy
lub wynikających z realizacji decyzji organów Gminy;
9) podpisywania korespondencji w sprawach sądowo-administracyjnych;
10) składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów W imieniu Gminy Świdnica dotyczących
programów i projektów fmansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz projektów
i programów ﬁnansowych ze środków krajowych;
ll) podpisywania dokumentów ZUS W sprawach składek i świadczeń dla pracowników i zaświadczeń
0 wysokości wynagrodzeń oraz list płac;
12) podpisywania dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
13) przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek
organizacyjnych Gminy;
14) podpisywania dyspozycji pieniężnych w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym oraz
zatwierdzania dowodów księgowych;
15) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Świdnica w sprawach zawierania umów i zaciągania
zobowiązań.
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6) podpisywania dokumentów i korespondencji w sprawach należących do kompetencji Wójta, w tym
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zatwierdzanie sprawozdań w zakresie realizacji budżetu Gminy;

7) sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy;
8) wydawania zarządzeń dotyczących bieżącego działania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy
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lub wynikających z realizacji decyzji organów Gminy;

9) podpisywania korespondencji w sprawach sądowo-administracyjnych;
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10) składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Świdnica dotyczących

_,___

1 zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378;

oraz w jednostkach organizacyjnych;

5) pełnienia funkcji Szefa Obrony Cywilnej;

programów i projektów fmansowych z funduszy stmkturalnych Unii Europejskiej oraz projektów
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i programów finansowych ze środków krajowych;

11) podpisywania dokumentów ZUS w sprawach składek i świadczeń dla pracowników i zaświadczeń
o wysokości wynagrodzeń oraz list płac;

12) podpisywania dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
13) przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek
organizacyjnych Gminy;

14) podpisywania dyspozycji pieniężnych w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym oraz
zatwierdzania dowodów księgowych;

15) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Świdnica w sprawach zawierania umów i zaciągania
zobowiązań.

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony. Upoważnienie jest ważne do dnia uchylenia

niniejszego Zarządzenia lub rozwiązania stosunku pracy i nie może być przenoszone na inne osoby.

1' F

_'E'

'li

/

L '

I

|((¬°
_,N fx-._.-Jig

J,

I'
j'

&=ƒ7fV¬‹"iĹiâ¿f¿:::LÅ

ëčłiizz

fi

z /

G

' O9 an

r :_

WO

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

' zm.: Dz.U. z 2020 r.póz. 1378;
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