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ZARZĄDZENIE NR 13/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 marca 

2021 roku 
 

w sprawie ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w 

przypadku niemożnosci pełnienia obowiązków z powodu urlopu, choroby 

lub innej nieobecności. 

 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) z a r z a d z am, co następuje: 

 
§ 1 

 
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy oraz właściwej obsługi 

interesantów ustalam zastępstwa na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku 

niemożności pełnienia obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innej nieobecności                                

wg. następujących  zasad: 

 
1. Skarbnika Gminy - Kierownika Referatu Budżetowo- Podatkowego zastępować 

będzie stanowisko ds księgowości budżetowej z jednoczesnym pełnieniem przez to 

stanowisko obowiązków Kierownika Referatu Budżetowo - Podatkowego. 

 
2. Wzajemne zastępowanie się stanowisk: ds księgowości budżetowej oraz ds. obsługi 

finasowo księgowej. 

 
3. Wzajemne zastępowanie się stanowisk: ds księgowości  podatkowej, ds. podatków 

i opłat oraz ds. wymiaru podatków i opłat. · 

 
4. Wzajemne zastępowanie się stanowisk: Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 

Kierownika Referatu Obywatelsko - Organizacyjnego oraz stanowiska ds. obsługi 

Rady Gminy, i zdrowia, z wyłączeniem spraw z zakresu obsługi Rady Gminy, gdzie 

zastępstwo pełnic będzie stanowisko ds. organizacyjnych i sekretariatu lub pomoc 

administracyjna. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i zdrowia zastepując Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego pełni jednocześnie obowiązki Kierownika Referatu 

Obywatelsko – Organizacyjnego.  

 
5. Wzajemne zastępowanie się stanowisk: ds. organizacyjnych i sekretariatu,                                              

ds. organizacyjnych i kadr, bezpieczeństwa i obronności oraz pomocy administracyjnej.  
6. Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i współpracy w zakresie partnerstwa lokalnego 

- Kierownika Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska zastępować będzie stanowisko 
ds. kultury i kultury fizycznej. W zakresie pełnienia obowiązków Kierownika 
zastępować będzie stanowisko ds. dostępności, rozwoju i promocji Gminy – Zastępca 
Kierownika Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska. 

 
7.  Wzajemne zastępowanie się, stanowisk: ds. dostępności, rozwoju i promocji Gminy – 

Zastępca Referatu Rozwoju i Ochrony Środowskia oraz ds. pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych i zamówień publicznych. Z wyłączeniem zadań związanych z obsługą 
działalności gospodarczej – w tym zakresie zastępstwo będzie pełnić stanowisko ds. 
gospodarki przestrzennej i gospodarki lokalowej. 

8. Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej zastępować będzie zastępowane przez 
stanowisko ds. dostępności, rozwoju i promocji Gminy. 
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9. Wzajemne zastępowanie się stanowisk ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki 
lokalowej oraz stanowiska ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej. 
 

10. Wzajemne zastępowanie się stanowisk: ds. ochrony środowiska oraz stanowiska ds. 

rolnictwa, gospodarki wodno- ściekowej, statystyki i ochrony p/pożarowej.  

11. Stanowisko ds. obsługi inwestora zastępowane będzie przez Kierownika Rewerartu 

Rozwoju i Ochrony Środowiska. 

 
 
 

§2 

 

1. Zobowiązuję , pracowników do pełnego zapoznania się z zakresami zadań i w ramach 

ustalonych zastępstw określonych w § 1 w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Urzędu Gminy i właściwej obsługi interesantów. 

2. Zobowiązuję, pracowników do informowania zastępujących ich pracowników o 

wszczętych sprawach oraz do udostępniania im dokumentów niezbędnych do 

załatwiania spraw. 

 
§ 3 

 
W przypadku niemożliwości podjęcia zastępstwa przez wyznaczonego pracownika 

bezpośrednio przełożony  organizuje inne zastępstwo lub pełni je osobiście. 

 

 
§4 

 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów i pracownikom Urzędu Gminy                          

w Kawęczynie. 

 
§ 5 

 
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 
§6 

 
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku. 

 
§7 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 

roku w sprawie ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku 

niemożności pełnienia obowiązków z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności. 
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