ZARZĄDZENIE NR 121/19
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Piotrowi
Świdrowi - Sekretarzowi Gminy Dukla
Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art.46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), art.31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1040), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1282) oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145),
Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:
§ 1. Powierza Panu Piotrowi Świdrowi - Sekretarzowi Gminy Dukla prowadzenie spraw Gminy Dukla oraz
wykonywanie obowiązków i uprawnień Burmistrza Dukli w przypadku jego nieobecności oraz nieobecności
Zastępcy Burmistrza Dukli, któremu odrębnym zarządzeniem udzielono stosownych upoważnień i pełnomocnictw.
§ 2. Upoważnia Pana Piotra Świdra do załatwiania w imieniu Burmistrza Dukli indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej w przypadku jego nieobecności oraz nieobecności Zastępcy Burmistrza Dukli,
a to:
1) wydawania zarządzeń i podpisywanie pism,
2) wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń,
3) składania w imieniu Gminy Dukla w ramach czynności zwykłego zarządu oświadczeń woli w sprawach
publicznoprawnych i prywatnoprawnych,
4) składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Dukla dotyczących programów
i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, oraz projektów i programów
finansowanych ze środków krajowych.
§ 3. Wyznacza Pana Piotra Świdra- Sekretarza Gminy Dukla, do wykonywania za Urząd Miejski w Dukli jako
pracodawcę, czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Dukli, z wyłączeniem uprawnień, które są
zastrzeżone na rzecz Rady Miejskiej w Dukli lub Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli.
§ 4. Udziela Panu Piotrowi Świdrowi - Sekretarzowi Gminy Dukla w ramach czynności zwykłego zarządu,
ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Gminy Dukla przed sądami oraz
organami administracji publicznej i innymi podmiotami prawa.
§ 5. Jeżeli czynność prawna Pana Piotra Świdra działającego na podstawie niniejszego zarządzenia może
spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego, do jego skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika
Gminy Dukla.
§ 6. Powierza Panu Piotrowi Świdrowi wykonywanie innych wspólnych dla wszystkich wydziałów
i samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego w Dukli zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu.
§ 7. 1. Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony.
2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy na zajmowanym stanowisku
Sekretarza Gminy Dukla.
§ 8. Traci moc zarządzenie nr 23/15 Burmistrza Dukli z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia
prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictwa Panu Piotrowi Świdrowi Naczelnikowi
Wydziału Gospodarczego.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dukla.

Id: B6796D2D-3F9C-4CA4-9CF7-1398640603AA. Podpisany

Strona 1

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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