
 
 

Zarządzenie Nr 91/2009 
Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 10 lutego 2009 roku 
 

w sprawie powierzenia zadań Sekretarzowi Gminy i Miasta 
 
Na podstawie art. 33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy(t.j. Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zm.), art. 5 
ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz § 1 
załącznika nr 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 kwietnia 2003 roku  

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 
 
Powierzam Panu Mirosławowi Matusiakowi – Sekretarzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska w moim imieniu: 
- Kierowanie bieżącą pracą Urzędu Gminy i Miasta, 
- wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Gminy i Miasta, w tym wydawanie 
poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe, upoważnienie nie obejmuje spraw związanych z nawiązywaniem, 
rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw związanych z wynagrodzeniami,  
- czuwanie nad terminowością wykonywania zadań Urzędu, 
- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy, 
- przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych, 
- zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w ramach bieżącej obsługi technicznej i materiałowej Urzędu do kwoty 5 
000,00 złotych (słownie: pięciu tysięcy złotych) 
- prowadzenie bieżących spraw gminy, 
- podpisywanie pism kierowanych do osób trzecich i urzędów, 
- zawarcie umowy na organizację wypoczynku w czasie ferii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Izbica Kujawska pn. 
ALTERNATYWA NA NUDĘW FERIE, 
- rozstrzygnięcie w ramach zamówienia publicznego zadania pod nazwą „ dostawa kostki betonowej typu HOLAND oraz 
krawężników drogowych prostych, na utwardzenie chodników na terenie gminy Izbica Kujawska” 

§ 2 
 
 
Zarządzenie obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do dnia 26 lutego 2009 roku. 
 
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta  
Bogdan Sadowski 

 


