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Z^RZĄDZENIE Nr 2912019

Wójta GminyFałków
z dnia23 maja2019 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawinia decyzji administracyjnych i innych
aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do

podej mowania innych czynności.

Na podstawie art. 33 ust. 4, art. 39 ust' 2 ustawy z dnla 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j, Dz. I].2019 r. poz. 506 zę zm.), art.268a ustawy z dnta !4 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 98 i 99 $ 2 ustawy z
dnia 23 kwiętnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz $ 21 pkt' 17

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Fałków z dnia 01.06'2015 t zarządzarrt co następuje:

$1
1. UpoważntatnZastępcę Wójta Pana KrzysztofaBajora óo załatwiania spraw, w tym wydawania

decyzji administracyjnych, postanowiei i zaśwladczen, z zakresu:
1) decyzji w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) decyzji w Sprawach podatków i opłat oraz innych nalezności wchodzących w skład
zob ow tązan p o datkowych,

1) zezwolenna usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
2) zezwo|einasprzeduŻ i podawanie napojów alkoholowych.

2.IJpoważlniamZastępcę Wójta Pana KrzysztofaBajora do dokonywania w imieniu Wójta Gminy
następujących czynnoŚci:

1 ) stwierdzania własnoręczności podpisów,
2) potwierdzania odpisów dokumentów za zgodnośó z orygtnałemnapotrzeby własne urzędu'
3 ) podpi sywanie informacj i i spraw ozdań fi nansowo-budżetowych,
4) akceptacja wypłat oraz poleceń dokonania przelewu:

a) w1magrodzeń,
b) wydatków wynikających ze złoionych oświadczeń woli, w ramach gospodarowania

mieniem gminy,
5) zatwierdzanie dokumentów finansowych'
6) wykonyr,vania innych czynnosci okreŚlonych w $ 22 Regulaminu organizacyjnego Urzędu

Gminy Fałków orazw zakresie czynnosci.

$2
Upowaznienie Pana. Krzysztofa Bajora okreŚlone w $ 1 jest wazne do odwołania nie dłużejjednak
niz przez czas pełnienia funkcji Zastępcy Wójta Gminy Fałków i uprawnia do samodzielnego
działanta.
Wygasa ono Z chwilą cofnięcia upowaznienia,
Zastępcy Wójta. 

$

ustania stosunku pracy lub odwołania z funkcji

Zarządzente wchodzi w Życie z dniem podpisania
Gminy Fałków

i;

$4 ii
Z dniem wejŚcia w Życle niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr Ilf}I9 Wójta Gminy
Fałków z dnla 2 stycznia 2OI9 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawariia decyzji
administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu
upoważnienia do podejmowania innych czynności. 
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i podlega ogłoszeniu na stronie intemetowej BIP


