
Zarz~dzenie Nr 42/2019 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 01 sierpnia 2019 roku 

w sprawie upowaznienia Sekretarza Gminy Nowe Miasto do prowadzenia spraw gminy 

w imieniu W6jta 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach 

samorzqdowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), art. 33 ust. 4 i art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnyn1 (Dz. U. z 2019 poz. 506 z p6zn. zm.), art. 76a oraz 

art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postypowania Administracyjnego 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z p6zn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku 0 postypowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), art. 143 § 1, 1a 

i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 f., poz. 900 

z p6zn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku 0 zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1340 

z p6zn. zm.), art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1040), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1145), art. 35 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo 0 postypowaniu przed sqdami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302), zarz~dza sift, co nastypuje: 

§ 1. Upowaznia siy Paniq Marioly Bugalskq - Sekretarza Gminy Nowe Miasto do wykonywania 

w imieniu W6jta Gminy Nowe Miasto nastypujqcych czynnosci: 

1) 	 Kierowania biezqcq pracq w Urzydzie Gminy Nowe Miasto; 

2) 	 Zlecania wyjazd6w sluzbowych pracownikom Urzydu Gminy Kierownikom 

gminnych jednostek organizacyjnych; 

3) 	 Udzielania w imieniu W6jta Gminy Nowe Miasto odpowiedzi na wnioski 

o udostypnienie informacji publicznej oraz wydawanie decyzji w tej sprawie; 

4) 	 Udzielania pisemnej odpowiedzi na wnioski i zapytania skierowane do Grniny 

Nowe Miasto lub do W6jta Gminy w innych sprawach nie rnajqcych charakteru spraw 

administracyjnych, w tym odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych; 
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§ 2. Traci moc Zarz~dzenie Nr 5/2014 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 24 stycznia 2014 

roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Gminy Nowe Miasto, oraz udzielania 

upowamien i pelnomocnictw. 

§ 3. Upowaznienie wygasa z chwilq. jego cofniycia lub rozwiq.zania stosunku pracy. 

§ 4. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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