
Zarządzenie nr 1/2021 

Wójta Gminy Bojanów 

    z dnia 4 stycznia 2021 r. 

w sprawie upoważnienia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy 

Bojanów 

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  

publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.), §§ 5 i 7 Uchwały Nr XXIV/173/2020 Rady 

Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bojanów, Wójt Gminy Bojanów zarządza co następuje: 

 

§ 1 

Upoważnia się Kierowników i Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy Bojanów, to 

jest: 

1) Zespołu Szkół w Bojanowie, 

2) Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach,  

3) Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu, 

4) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie, 

5) Centrum Usług Wspólnych, 

6) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie, 

7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie, 

8) Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie  

 

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, zawieranych na czas nieokreślony  

w zakresie  

a) dostawy gazu z sieci gazowej, 

b) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków  

do takiej sieci, 

c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej, 

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe  
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§ 2 

 

Upoważnia się 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 zawieranych na czas 

określony do kwoty ogółem 520.000,00 zł w zakresie:  

1) CUW w kwocie 250.000,00 zł (dowożenie uczniów do szkół) 

2) PSP Stany w kwocie 270.000,00 zł  (zakup środków żywności) 

 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom i Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych 

Gminy Bojanów 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Sławomir Serafin 

Wójt Gminy Bojanów 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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