ZARZĄDZENIE NR 7/2011
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
Z DNIA 10 STYCZNIA 2011 R.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw i pełnomocnictwa do
wykonywania czynności
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 233, poz 1458), art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 1 i 2, art.46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 18 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177
ze zm. ) ; art. 96, art. 98 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.); art. 137,
art. 143 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity : Dz. U.
z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.); art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); § 10 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Mściwojów postanawiam co następuje:
§1
Udzielić pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Dziędzioła – Zastępcy Wójta Gminy Mściwojów do
wykonywania zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz
realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności do:
- zawierania umów cywilnoprawnych, porozumień oraz ugód,
- do wykonywania wszelkich czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Kierownika zamawiającego,
- zatwierdzania dowodów księgowych do realizacji,
- do podpisywania deklaracji VAT-7 składanych przez Urząd Gminy Mściwojów,
- dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach Gminy Mściwojów i Urzędu
Gminy Mściwojów, prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Jaworze O/ Mściwojów,
- wydawanie decyzji:
•
•

administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w sprawie umorzeń
i odroczeń podatków i opłat lokalnych,

- reprezentowania Gminy Mściwojów i Urzędu Gminy Mściwojów przed organami podatkowymi,
organami celnymi w sprawach, w których stroną jest Gmina Mściwojów lub Urząd Gminy
Mściwojów oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w tych sprawach.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

