
ZARZĄDZENIE NR 139/2020 
WÓJTA GMINY LESZNO 

z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi 
Gminy Leszno. 

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powierzam Pani Monice Jaskulskiej Sekretarzowi Gminy Leszno prowadzenie spraw Gminy Leszno 
oraz wykonywanie obowiązków i uprawnień w imieniu Wójta Gminy Leszno oraz udzielam upoważnień 
i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych, reprezentowania Gminy Leszno w stosunkach 
zewnętrznych, w zakresie określonym 
w niniejszym zarządzeniu. 

§ 2. Upoważniam Panią Monikę Jaskulską Sekretarza Gminy Leszno do działania w moim imieniupoprzez: 

1) wydawania zarządzeń i podpisywania pism dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy Leszno, 

2) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Leszno, w tym zawierania umów, podpisywania porozumień, 
pism do sądów powszechnych i administracyjnych, urzędów administracji publicznej, ZUS, 

3) prowadzenia spraw w zakresie gospodarki finansowej: 

a) podpisywania sprawozdań finansowych i budżetowych, 

b) wykonywania dyspozycji pieniężnych oraz zatwierdzanie do wypłaty dowodów księgowych, łącznie ze 
Skarbnikiem lub Zastępcą Skarbnika Gminy, 

4) inne czynności niezbędne w bieżącym funkcjonowaniu Urzędu Gminy 
i reprezentowaniu Gminy Leszno. 

§ 3. UdzielamniniejszymPani Monice Jaskulskiej – Sekretarzowi Gminy Leszno 
pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Gminy Leszno przed sądamipowszechnymi, sądami 
administracyjnymi oraz pełnomocnictwa do występowania przedorganami administracji publicznej i wobec 
innych podmiotów prawa z prawem składania wiążących oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań. 

§ 4. Upoważnieniai pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania oraz 
nie dłużej niż do czasu zaprzestania pełnienia funkcji Sekretarza Gminy Leszno. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Leszno 
 
 

Grzegorz Banaszkiewicz 
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