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) ZARZĄDZENIE Nr 1/2019
Wójta GminyFałków

z dnia 2 sĘcznia2019 r,

w sprawle upoważnienia Zastępcy Wójta do w,ydawania decyzji administracyjnych i innychaktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz okreŚ|enia zakresu upoważnienia c|o
podejmowania innych czynnoŚci.

Napodstawieaft.33ust.4,arl.39ust.2ustawy zdnia8marca1990r'osamorz4dziegminnym(t.
j. Dz. U. 201 8 r. poz. 994 ze zm.). art.268a ustaw y z dnia 14 czerwca 1 960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (r' j. Dz. u' 2018 r. poz. 2096 ze znt.) oraz arr. gg i 99 $ 2 ustawy z dnia2lkwietnia1964tKodekscywilny(t.j'DZ.U.20l8r.poz. 1O25ze,znl.)zarz4dzamconastępuje:

$r

1' UpoważniamZastępcę Wójta Pana Krzys ztofaBajora d'o załatwiania spraw, w tym wydawania
decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadc zen. zzakresu:
1) decyąi w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,2) decyzji w sprawach podatkÓw i opłat oraz innycń naleznoici wchodz4cych w skład

zob ow iązań p o datko wy c 1r.

1) zęzwolen na usunięcie drzew lub krzewóW Z terenu nieruchomości.
2) zezwolen na sprzedaz i podawanie napojów alkoholow1,ch.

2. UpowaŻniam Zastępcę Wojta Pana Krzysztoia Bajora clo do-konyrł,ania w imieniu Wójta Gn.rinynastępuj 4cych czynności :
1 ) stwierdzania własnoręczności podpisorł..
2) potwierdzania ocipisór,t dokullientów za zgodnośc z orygirrałem na potrzeby własne urzędu,
3) podpisywanie infbrmacji i spraw ozdanfinansowo-budzet.wych,
4) akceptacja wypłat oraz poleceń dokonania przelewu:

a) wynagrodzeń,
b) wydatków wynikaj4cychze zŁoŻonychoświadczeń woli' w ramach gospodarowania

mieniem gminy.
5) zatwierdzanie dokumentów finansowvch.
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1' W razie nieobecności Wójta upowazniam Zastępcę Wójta Pana Krzysztofa Bajora dopodpisywania wszelkiej korespondenc.ii wynikaj4cej zbiezqi.e.i pracy urzędu gminy i.iednostek

organizacy.inych gmin]- orazro7'sIrzvgnięc administiac1,jn,rch bęclqc-vch w konrpetenc.ii Wójta.2'W razje nieobecnoŚci Wo.jta Gnliny,trrva.jqce.j por,v1,ze.j 20 clni rtlbocź1'ch upow,aznianr Pana
Krzysztofa Bajora Zastępcę Wó.ita do podpisywania w inlieniu Gminy Fałilow wszelkich umów
cywilno-prawnych.

$3^
Upowaznienie Pana Krzysztofa Bajora okrślone w $ 1 i 2.jest wazne do oclwołuniu ,rJ. dłużeijednak niŻprzez czas pełnienia furrkcJi Zastępcy Wóita i urprawnia do sanrodzi.l;.;"'.;;ł""i;.
Wygasa ono Z chwil4 cofhięcia upowaznienia, ustania stosunku pracy lub odwoła;tl;fuil;|
Zastępcy Wójta. .;
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Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia. 
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