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ZARZĄDZENIE NR 52120

wÓrrł GMINY BARTNICZKA
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

,.
w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Bartniczka oraz określenia liczby

zastępców Wójta Gminy Bańniczka

Na podstawie art. 26a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sanorządzie

gminnym (Dz. U. 2020, poz. 7I3) w zw. z art.7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorządowych (Dz. U. 2OI9 r., poz. 1282) w zw. z art. 68 $ l i 1' oru, art. 682

$ 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2O2O t., poz. I32O), wójt
Gminy Bartniczka zarządza, co następuje:

$ 1. określa się, Że w gminie Bartniczka będzie jeden zastępca Wójta Gminy Bartniczka.

$ 2. Powołuję z dniem 1 września 2020 roku na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy

Bartniczka Pana Piotra Rucińskiego na czas nieokreślony.

$ 3. Powołanie powoduje nawipanie stosunku pracy naczasnieokreślony wlJrzędzie Gminy

Bartniczka z dniem 1 września 2020 rokl,l,w wymiarze 1/8 etatu.

$ 4. Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równozl:raczne z odwołaniem

zastępcy.

$ 5. Zakres obowiązków Zastępcy Wójta określa załącznikdo niniejszego zarządzenia.

$ 6. Warunki płacy powołanego zastępcy zostanąustalone w odrębnym dokumęncie.

$7. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Zarządzenia Nr 52./20
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Zakres obowiązków zastępcy Wójta

)s/ykonuje wznaczone przez Wójta zadaria, w zakresie powierzonym i na podstawie

udzielonych upowaznień, a w szczegó|ności:

1) zastępuje wójta wrazie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przeztiego

obowiązków,

2) składa, w imieniu gminy, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa pIzez Wójta,

oświadczenie woli w zakresie zarządll mieniem,

3) koordynuje prace związane z opracowyvvaniem wieloletnich programów

inwestycyjnych,

4) wykonuje inne zadaniawynikające z pełnomocnictw i upowaŻnień Wójta,

5) wykonuj e zadania z zakłesu zamówień publicznych za wyjątkiem zadań wchodzących

do zakresu działania Wydziału Infrastruktury, ochrony Środowiska i Rolnictwa, & W

przypadku nieobecności Inspektora ds. Zanó.udteń publicznych, pozyskiwania środków

pomocowych oraz współpracy z organizacjari pozarządowymi, całośó zadań z zal<tesu

zamówień publicznych.


