Zarządzenie Nr 113/z/2022
Burmistrza Lubska
z dnia 8 września 2022 r.
w sprawie upoważnienia Pani Iwony Poszwy – Zastępcy Burmistrza do wykonywania
określonych zadań Gminy należących do obowiązków i uprawnień Burmistrza
Na podstawie art. 33 ust. 4 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 ze zm) zarządzam, co następuje:
§ 1. Upoważniam Panią Iwonę Poszwę – Zastępcę Burmistrza Lubsko do wykonywania
w czasie mojej nieobecności następujących zadań Gminy należących do obowiązków
i uprawnień Burmistrza:
1) do reprezentowania Gminy Lubsko na zewnątrz,
2) do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lubsko w zakresie realizowanych przez
nią zadań,
3) do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach uchwały budżetowej Gminy Lubsko
na dany rok,
4) do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami
egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych,
administracyjnych
i egzekucyjnych związanych z działalnością Gminy Lubsko,
5) do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w punkcie 1-4 pracownikom
jednostek organizacyjnych Gminy Lubsko, radcom prawnym lub adwokatom;
6) do wykonywanie zadań wynikających z funkcji organu właścicielskiego, w tym do
uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu w spółkach:
PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. w Lubsku, LWiK Sp. z o.o. w Lubsku oraz ZZO Sp. z o.o.
w Marszowie,
7) do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w zakresie określonym
w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lubsku,
8) do podpisywania list płac pracowników samorządowych, dokumentów finansowych oraz
pism i wniosków związanych z bieżącą działalnością urzędu,
9) na dokonywanie zmian w budżecie Gminy Lubsko zgodnie z ustawą o finansach
publicznych na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz określonych
w uchwale budżetowej Gminy Lubsko na dany rok.
§2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego
upoważnionej.
§ 3 . W przypadku mojej nieobecności trwającej krócej niż 30 dni upoważnienie nie obejmuje
spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw
związanych z wynagrodzeniami.
§ 4 . W przypadku mojej długotrwałej nieobecności trwającej ponad 30 dni powierzam Pani
Iwonie Poszwie – Zastępcy Burmistrza Lubska prowadzenie w moim imieniu wszelkich spraw
Gminy oraz upoważniam do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w pełnym zakresie.

§ 5 . Upoważniam Panią Iwonę Poszwę – Zastępcę Burmistrza Lubska do składania oświadczeń
woli w imieniu Gminy Lubsko w zakresie zwykłego zarządu mieniem komunalnym oraz
zawierania umów cywilnoprawnych.
§ 6 . Upoważnienia określone w niniejszym zarządzeniu tracą moc z chwilą rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy albo odwołania niniejszego upoważnienia.
§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 112/w/2019 r. z dnia 8 września 2019 r. w sprawie upoważnienia
Pani Iwony Poszwy – Zastępcy Burmistrza do wykonywania określonych zadań Gminy
należących do obowiązków i uprawnień Burmistrza
§ 8 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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