
Zarządzenie Nr 166/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

 
 

Na podstawie art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), z art. 268a ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), 

art. 143 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z  2021 r. 

poz. 1540 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

 

Upoważniam Pana Leszka Franciszka Konstańczuka – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy 

Mordy do: 

 

1. podpisywania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mordy dokumentów i pism 

dotyczących bieżącego funkcjonowania Miasta i Gminy Mordy oraz Urzędu Miasta  

i Gminy w Mordach, 

2. załatwiania spraw i wydawania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mordy decyzji  

i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, oraz do 

podpisywania zaświadczeń, a także do podejmowania innych czynności i podpisywania 

innych pism urzędowych sporządzanych w toku tych postępowań, niemających 

charakteru orzeczeń administracyjnych, 

3. stwierdzania własnoręczności podpisów, 

4. poświadczania „za zgodność z oryginałem” dokumentów, w tym dokumentów 

okazanych przez strony postępowania administracyjnego na ich żądanie oraz 

dokumentów przekazywanych do instytucji zarządzającej projektami, 

5. podpisywania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mordy dokumentów dotyczących 

zamówień publicznych,  

6. zatwierdzania faktur, czeków i innych dokumentów do wypłaty, 

7. wydawania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mordy decyzji i postanowień  

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzonych na 

podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w tym spraw dotyczących 

podatków, opłat lokalnych, 

8. podpisywania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, 

9. wydawania i podpisywania wszelkich dokumentów w postępowaniach egzekucyjnych  

w administracji, w szczególności tytułów wykonawczych, postanowień. 

 

§ 2 

 

Podczas nieobecności Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Pan Leszek Konstańczuk – Zastępca 

Burmistrza poza upoważnieniem, o którym mowa § 1, upoważniony jest do: 

1. reprezentowania Miasta i Gminy Mordy na zewnątrz, 



2. podpisywania zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Mordy oraz innych aktów 

prawnych, 

3. wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, jak również kierowników jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy, z wyjątkiem spraw związanych  

z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw 

związanych z wynagrodzeniami, 

4. składania oświadczeń woli w sprawach objętych statutowym przedmiotem działalności 

Miasta i Gminy Mordy  oraz Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, w tym do składania 

oświadczeń woli skutkujących zaciąganiem zobowiązań majątkowych do wysokości 

kwot określonych corocznie w budżecie Miasta oraz w planie finansowym Urzędu 

Miasta, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 

dysponowania środkami pieniężnymi przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy; 

5. składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Miasta i Gminy 

Mordy dotyczących projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej oraz projektów i programów finansowanych ze środków krajowych, 

6. reprezentowania Miasta i Gminy Mordy oraz Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przed 

sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej wszystkich 

instancji i innymi podmiotami prawa, w tym podpisywania pozwów, wniosków oraz 

pism procesowych i udzielania pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw procesowych. 

 

§ 3 

 

Upoważnienie ważne jest do odwołania, nie dłużej niż do czasu zaprzestania pełnienia funkcji 

Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. 

 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2022 r. 
 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  

          /-/ Jan Ługowski  

        podpis na oryginale 
 

 


