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ZARZADZENIE NR../.f.?/201 7
BURR4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

z dnia o/i  urfoennlunt c* 2017 r.

w spFaWie POWierZenia PrOWadZenia OkreSIonych spraw gminy Drawsko PomoE.Skie
SeEaretaFZOWi gminy Drawsko Pomorskie oraz upowaZnienia.

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustanvy z dnia 8 marca 1990 I. o samorzadzie gminnym (Dz.
U. z2016 r. poz. 446, poz.  1579 ipoz.  1948; z2017 r. poz. 730 ipoz. 935), art. 5 ust.4 ustarvy
z dnia 21  stycznia 2008 r. o pracolrmikach samorzadolvych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902; z 2017
r. poz. 77) oraz w zwiazku z art. 31?  1 ustavy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.
U. z 2016 r. poz.  1666, poz. 2138 ipoz. 2255; z 2017 r. poz. 962 i poz. 60), zarzadza sis)   co
mast?puje:

§1.  Kierolunik  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku  Pomorskim  upowainia  Sekretarza
Gminy Drawsko Pomorskie do lvykonywania wj ego imieniu nastepuj acych zadah podczas j ego
nieobecnoSci w pracy:

1)   zapel-ienie   wlaSciwej    organizacji   pracy   Urzedu   Miejskiego   w   Drawsku
Pomorskim ;

2)   dokonywanie czynnoSci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracownik6w
Urzedu  Miejskiego  w Drawsrfu Pomorskim  i  kierovIlik6w  gmirmych jednostek
organizacyj nych;

3)   realizowanie   polityki   zarzadzania   zasobami   ludzkimi,   w   tym   `vykonywanie
czynnoSci  zwierzchnika  sfuzbowego  wobec  pracolrmik6w Urzedu  Miejskiego  w
Drawsfu Pomorskim oraz kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnycin, w
tym udzielanie urlop6w, lvydawanie polecefi sluzbolvych, kierowanie na lvyjazdy
sfuZbowe  i  szkolenia,  za  lvyjatkiem  nawiqzywania,  rozwiqzywania  lub  zmiany
stosunk6w pracy oraz spraw zwiazanych z lvynagrodzeniami pracol-ik6w Urzedu
Miej skiego w Drawshal Pomorskim;

4)   reprezentowanie Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim na zel-atrz.

§  2.  Burmistrz Drawska Pomorskiego  powierza na czas jego  nieobecnoSci  w pracy
prowadzenie nastepujapych spraw gminy Drawsko Pomorskie w swoim imieniu Sekretarzowi
Gminy Drawsko Pomorskie;.

1)   kierowanie bieZqcymi sprawami gminy,
2)   podpisywanie:  pism  lvychodzqcych  z  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsfu  Pomorskim,

wszelkich  \vymaganych  prawem  zaSwiadczeh  i  po5wiadczefi  urzedolvych,  poleceh
lvyj azdu sluzbowego dla pracolrmik6w Urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim oraz

gmirmych j ednostek organizacyj nych, luniosk6w na szkolenia,
3)   zatwierdzanie   do   \vyplaty   faktur   i   rachunk6w,   delegacji   sfu2bolvych   oraz   list

lvynagrodzeh praco\rmik6w,
4)   podpisywanie sprawozdah do GUS, flnanSO`vyCh i innyCh,
5)  :ot#zgodnoscl OdPISOW Z Oryglnalam1



§3. Niniejsze  upowaZnienie lvygasa z  cinwila uchylenie  niniejszego  zarzadzenia lub
rozwiazania stosunku pracy z Sekretarzem Gminy Drawsko Pomorskie.

§4.  Przy  zalatwianiu  spraw,  o  kt6rych  mowa  w  niniejszym  zarzqdzeniu  nalezy
posfugiwa6 sis pieczecia o treSci:

Z up. Burmistrza
mgr EIZbieta Koba
S ekretarz Gminy

?5® Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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