
ZARZĄDZENIE Nr 77 /2021 

Wójta Gminy Borowie 

z dnia 06 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Borowie 

 i udzielenia upoważnienia 

 

  Na podstawie art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 

roku   o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372), oraz art. 268a ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.Dz. U. z 2021 roku, poz.735)    

z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1 

1. Powierzam Zastępcy Wójta Gminy Borowie mgr Piotrowi Zając sprawowanie 

bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu 

Gminy Borowie:   

1) Wydziału Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, 

2) Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego 

 

2. Realizacja zadań określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje poprzez: 

 

1) Dokonywanie rozstrzygnięć w zakresie prowadzonych spraw, w tym podpisywanie w 

imieniu Wójta Gminy stosownych decyzji, postanowień,  pism i innych dokumentów, w 

tym decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji 

publicznej oraz zaświadczeń. 

2) Koordynowanie działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu w 

zakresie realizowanych spraw. 

3) Reprezentowanie Wójta Gminy w pracach Rady Gminy i Komisji Rady Gminy. 

4) Bieżące informowanie Wójta Gminy o występujących problemach i zagrożeniach 

związanych z realizacją zadań Gminy. 

5) Przedkładanie projektów uchwał w zakresie nadzorowanych spraw. 

§ 2 

Podczas nieobecności Wójta Gminy, Zastępca Wójta mgr Piotr Zając prowadzi sprawy Gminy 

Borowie oraz wykonuje obowiązki i uprawnienia Wójta Gminy Borowie w pełnym zakresie jego 

ustawowych kompetencji.  

 

 



§ 3 

Upoważnia się Zastępcę Wójta Gminy Borowie mgr Piotra Zająca do: 

1.  samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Wójta Gminy Borowie w sprawach 

majątkowych nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu, w tym zawierania umów w 

ramach bieżącego działania Gminy, z wyłączeniem umów, dla zawarcia których 

potrzebna jest szczególna forma pełnomocnictwa. 

2. Składania w imieniu Gminy Borowie oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 07 

lipca 1994 roku Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1333 z e zmianami ) w 

sprawach inwestycji gminnych. 

3. Upoważnienia udziela się na okres pełnienia funkcji Zastępcy Wójta Gminy Borowie. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 
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