
ZARZĄDZENIE NR 27 /2020 
Wójta Gminy Żelazków 

z dnia 1 kwietnia 2020 roku 
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy  

w imieniu Wójta Gminy Żelazków 
 

Na podstawie art. 33 ust. 4 oraz art. 39 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 268a ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.256) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Upoważniam Pana Jarosława Matusiaka – Sekretarza Gminy do prowadzenia w moim 
imieniu następujących spraw: 

1. wydawania i podpisywania w moim imieniu decyzji administracyjnych i postanowień 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej obejmujących zakres 
działania wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Żelazków, za wyjątkiem 
spraw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) oraz ich przesyłanie 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

2. prowadzenia spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, 
3. wykonywania czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu 

Gminy, w tym wydawanie poleceń służbowych, 
4. prowadzenia spraw pracowniczych (podpisywanie pism, delegacji służbowych, 

szkoleń i udzielanie urlopów), 
5. podpisywania wszelkich wymaganych prawem zaświadczeń i poświadczeń 

urzędowych, 
6. stwierdzania własnoręczności podpisów, 
7. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i 

jednostek organizacyjnych gminy w czasie nieobecności Wójta, 

§ 2 

Upoważnienie nie obejmuje spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub 
zmianą stosunków pracy oraz spraw związanych z wynagrodzeniami. 

 

§ 3 

W przypadku mojej nieobecności powierzam Panu Jarosławowi Matusiakowi - Sekretarzowi 
Gminy prowadzenie w moim imieniu wszelkich spraw Gminy oraz jej reprezentowania. 



 

§ 4 

Upoważniam Pana Jarosława Matusiaka – Sekretarza Gminy do składania oświadczenia woli 
w imieniu Gminy w zakresie zwykłego zarządu mieniem komunalnym. 

§ 5. 

Upoważniam Pana Jarosława Matusiaka - Sekretarza Gminy do składania jednoosobowo 
oświadczeń woli w imieniu Gminy w sprawach zawierania umów o świadczenie usług, 
realizację inwestycji, wynikających z zamówień publicznych. 

§ 6 

Upoważnienia określone w niniejszym zarządzeniu tracą moc z chwilą rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku pracy. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Wójt Gminy Żelazków 

        /-/ Sylwiusz Jakubowski 


