
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 
WÓJTA GMINY BESTWINA 

z dnia 4 kwietnia 2022 r. 

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bestwina na okres od 1 kwietnia 2022r. do 31 grudnia 
2022r. 

Na podstawie art. 26a ust. 1, art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii koronawirusa SARS-
CoV 2 i choroby COVID 19, w celu jak najlepszego zabezpieczenia wypełnienia ustawowych zadań przez 
władze samorządowe Gminy Bestwina, z dniem 1 kwietnia 2022r. na okres do 31 grudnia 2022r. powołuję 
Pana Arkadiusza Maja na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Bestwina, co nie uchybia jego obowiązkom 
świadczonym w ramach stosunku pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Bestwina. 

2. W związku ze zwiększeniem dotychczasowego zakresu obowiązków na okres obowiązywania 
niniejszego zarządzenia przyznaję panu Arkadiuszowi Majowi dodatek specjalny w wysokości 20% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2 560,00 zł., przyznanego osobnym pismem wraz 
z przysługującym mu wynagrodzeniem na stanowisku Sekretarza gminy. 

§ 2. 1. Do zakresu działania Zastępcy Wójta należy wykonanie wszystkich poleceń wójta wydanych 
w związku z działaniami dotyczącymi epidemii koronawirusa SARS-CoV 2 i choroby COVID 19, 
obejmującymi teren gminy Bestwina oraz przejęcie wykonywania zadań Wójta, w razie jego nieobecności. 

2. W zakresie działania Zastępcy Wójta leży również, zgodnie z art. 28g ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym, sprawowanie funkcji Wójta w przypadku niemożności pełnienia przez niego 
obowiązków oraz inne obowiązki o ile przepisy szczególne tak stanowią. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Bestwina 
 
 

Artur Beniowski 
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