·.
Zarz'!dzenie Nr 82/2013
W6jta Gminy Slawno
z dnia 02 sierpnia 2013 roku
w sprawie powierzenia spraw Zast~pcy W6jta oraz upowaznienia Zast~pcy '16jta
do wykonywania zadait i wydawania decyzji w imieniu W6jta Gminy Slawpo
Na podstawie:
- art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594);
§ 49 Uchwaly Nr XXVI/239/2013 Rady Gminy Slawno z dnia 24 stycznia w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Slawno;

oraz postanowien Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Gminy Slawno stan~wi,!cego
zal'!cznik do Zarz'!dzenia Nr 25/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 20 marca 2013 roku;
zarz<}dzam, co

nast~puje:

§ 1.
Powierzam Panu Arturowi Cir6g - Zast~pcy W6jta Grniny Slawno prowadzenie IWmoim
irnieniu nast~puj,!cych spraw podczas mojej nieobecnosci spowodowanej \!\fyjazdem
sluzbowym, chorob,! lub urlopem:
1. kierowanie biez'!cyrni sprawarni gminy,
2. kierowanie biezqcq pracq Urz~du Gminy Slaw no,
3. wykonywanie czynnosci zwierzchnika sluzbowego wobec pracownik6w Urz~d , Gminy
oraz kierownik6w grninnych jednostek organizacyjnych, w tym udzielanie ~rlop6w,
wydawanie polecen sluzbowych, kierowanie na wyjazdy sluzbowe i s~kolenia,
wnioskowanie 0 stosowanie kar porzqdkowych ( upowaznienie nie obejmuje spraw
zwi,!zanych z nawi,!zywaniem, rozwiqzywaniem lub zrnian,! stosunk6w prf cy oraz
spraw zwi,!zanych z wynagrodzeniami),
4. wykonywanie
czynnOSCl
zastrzezonych
dla
kierownika
zama"YlaJ<!cego
w post~powaniach 0 udzielenie zam6wien publicznych zgodnie z ustaw4 Prawo
zam6wien publicznych, a w szczeg6lnosci:
;
a) podpisywania i zatwierdzania dokument6w dotycz,!cych prowadzonych po~ t~powan
o udzielenie zam6wienia publicznego, w tym m.in. Specyfikacji Istotnych Wrrunk6w
Zam6wienia i innych dokument6w wymaganych dla przeprowadzenia po~ t~powan
o udzielenie zam6wienia publicznego, ogloszen dotycz,!cych udzielanych z m6wien,
um6w z Wykonawcami i protokol6w z post~powania,
b) dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenia wykonawcy, o4rzucenia
oferty oraz uniewaznienia post~powania, udzielania zam6wieit w trybie z wo~ej r~ki,
c) przeprowadzenia procedury odwolawczej;
5. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosk6w dotycz,!cych prad Urz~du
Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 2.

Upowazniam Pana Artura Cir6g - Zast~pc~ W6jta Gminy Slawno do jednoosobowego
skladania oswiadczen woli w zakresie zarzqdu mieniem Gminy Slawno loraz do
podpisywania i zatwierdzania w imieniu W6jta Gminy Slawno:
1. pism wychodz,!cych z Urz~du Gminy,
2. pism kierowanych do sqd6w powszechnych i administracyjnych,
3. um6w cywilnoprawnych, porozumien i ug6d,

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

wszelkich wymaganych prawem zaswiadczen i poswiadczen urz~dowych,
tytul6w wykonawczych,
decyzji administracyjnych,
polecen wyjazdu sluzbowego dla pracownik6w Urz~du Gminy Slawrio oraz
kierownik6w gmirmych jednostek organizacyjnych,
czek6w got6wkowych,
zatwierdzanie do wyplaty faktur i rachunk6w, delegacji sluzbowych oraz list
wynagrodzen pracownik6w,
sprawozdafl GUS, finansowych i innych,
wszelkich dokument6w (min. wniosk6w 0 platnosc, zaswiadczen, oswiadczeil, pism
itp.) zwiqzanych z realizacjq przez Gmin~ projekt6w dofinansowanych ze srodkpw Unli
Europejskiej w ramach wszystkich program6w realizowanych przez Gmin~ Sla""lno,
zam6wien na szkolenia i wydawnictwa fachowe,
stwierdzanie wlasnor~cznosci podpis6w, potwierdzanie zgodnosci qdpis6w
z oryginalami ( w tym wylqcznie dokument6w wystawionych przez Urzqd! Gminy
w Slawnie ), stwierdzanie zgodnosci innych obcych dokument6w.
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§ 3.
kt6rych mowa w § 1 i w § 2, udzielam na czas pelnienia funkcji 2iast~pcy

Upowaznien, 0
W6jta Gminy. Upowaznienia wygasajq z chwilq ich
Zast~pcy W6jta Gminy Slawno.

cofni~cia

lub odwolania z l funkcji

§ 4.
Traci moc Zarzqdzenie Nr 6 W6jta Gminy Slawno z dnia 17 stycznia 2011 r.
§ 5.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

