ZARZĄDZENIE NR 64/2021
WÓJTA GMINY ANDRESPOL
z dnia 18 października 2021 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Andrespol do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu Wójta Gminy Andrespol oraz określenia upoważnienia do podejmowania innych czynności
Na podstawie art. 28g, art. 30, art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z 2020 r. poz. 2320 i z 2021 r.
poz. 1491), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 i 1598
oraz z 2020 r. poz.2320), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1740), art. 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1805 i 1666), art. 35 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, 2200, 2294, 2070, z 2020 r. poz. 2299, 2320, z 2021 r. poz. 54,
159 i 1598), art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, z 2018 r.
poz. 2432), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305,
1535 i 1773) oraz § 11 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Andrespolu, Wójt Gminy
Andrespol zarządza, co następuje:
§ 1. Upoważniam Panią Agnieszkę Janik – Zastępcę Wójta Gminy Andrespol do:
1) Podejmowania w pełnym zakresie czynności kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta Gminy
Andrespol, albo innej przyczyny powodującej niemożność wykonywania przez Wójta jego obowiązków,
a w szczególności kierowania bieżącymi sprawami Urzędu Gminy w Andrespolu i Gminy Andrespol oraz
reprezentowania jej na zewnątrz;
2) Wydawania w imieniu Wójta Gminy Andrespol decyzji, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej, a także do podejmowania innych czynności i podpisywania
innych pism urzędowych sporządzanych w toku tych postępowań, niemających charakteru orzeczeń
administracyjnych;
3) Wydawania w imieniu Wójta Gminy Andrespol decyzji, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych
sprawach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także do podejmowania
innych czynności i podpisywania innych pism urzędowych sporządzanych w toku tych postępowań,
niemających charakteru orzeczeń administracyjnych;
4) Poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów okazanych przez strony postępowań określonych
w ust. 2 i 3, na ich żądanie oraz innych dokumentów;
5) Składania jednoosobowo w imieniu Gminy Andrespol oświadczeń woli i przyjmowania takich oświadczeń,
w tym do zawierania umów cywilnoprawnych oraz do zarządzania mieniem komunalnym. W przypadku,
gdy oświadczenia te rodzą lub mogą rodzić skutki finansowe niezbędna jest kontrasygnata Skarbnika
Gminy Andrespol;
6) Reprezentowania Gminy Andrespol w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach
cywilnych i sądami administracyjnymi, organami administracji i prokuraturą, w których stroną jest Gmina
Andrespol oraz do udzielania radcom prawnym pełnomocnictw procesowych w tych sprawach;
7) Podejmowania czynności w zakresie gospodarki finansowej Gminy Andrespol, poprzez podpisywanie
dokumentów finansowych powodujących powstanie zobowiązań finansowych i dyspozycji pieniężnych
w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym oraz zatwierdzania dowodów księgowych;
8) Wykonywania w imieniu Wójta Gminy Andrespol czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do
pracowników Urzędu Gminy w Andrespolu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Andrespol;
9) Wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Andrespol, niezastrzeżonych do
kompetencji Rady Gminy Andrespol i Przewodniczącego Rady Gminy Andrespol;
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10) Wydawania i podpisywania w imieniu Wójta Gminy Andrespol zarządzeń, w tym zarządzeń w sprawie
zmian w budżecie Gminy Andrespol;
11) Podpisywania odpowiedzi na wnioski i zapytania kierowane do Gminy Andrespol lub do Wójta Gminy
Andrespol w sprawach niemających charakteru spraw administracyjnych i podatkowych, w tym
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych;
12) Podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przez Gminę Andrespol projektów
dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy zewnętrznych, w ramach wszystkich
programów realizowanych przez Gminę Andrespol.
§ 2. Upoważnienia, o których mowa w § 1 zostają udzielone na czas zajmowania stanowiska Zastępcy
Wójta Gminy Andrespol.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Andrespol
Dariusz Kubus
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