
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 3 stycznia 2023 r. 

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gizałki do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), § 
2 ust. 2 Uchwały nr XLIV/317/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023-2031, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gizałki, wymienionych 
w załączniku do niniejszego zarządzenia, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gizałki. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Robert Łoza 

 



Załącznik  

do Zarządzenia nr 1/2023 

Wójta Gminy Gizałki 

z dnia 3 stycznia 2023 r. 

 

 

Jednostki budżetowe Gminy Gizałki 

1. Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach 

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach 

3. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach 

4. Przedszkole Publiczne „Smerfy” w Wierzchach 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach 

 

 

 

 

 

          



 
Uzasadnienie 

do Zarządzenia nr 1/2023 Wójta Gminy Gizałki 

z dnia 3 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gizałki do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy 

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr XLIV/317/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023-2031 Wójt Gminy Gizałki otrzymał 
upoważnienie do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych, uprawnień do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

Działając na postawie powyższego upoważnienia wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne. 

 Wójt 

  

Robert Łoza 
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