Zarządzenie Nr 13/2010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 28 stycznia 2010 r.

W sprawie udzielenia

Dyrektorowi Gimnazjum Nr

pełnomocnictwa
1w

Wągrowcu

do jednoosobowego

działania

Na podstawie ań. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz' U. z 2001 r' Nr 142, poz. 1591 z poŹn. zm', zarządza się,
)
co następuje:

$ 1. Udziela się Panu Stanisławowi Gąsiorkowi

-

Dyrektorowi Gimnazjum Nr.|

w Wągrowcu pełnomocnictwa do jednoosobowego działaniaw zakresie:

1) kierowania Gimnazjum Nr

1w

Wągrowcu i reprezentowania go na zewnątrz,

2) dysponowania środkami finansowymi przyznanymi W planie finansowym
kierowanej jednostki organizacyjnej i planowania tych środków zgodnie
z obowiązującymi przepisam i,
3) do składanie oświadczeń woli W imieniu Gminy w zakresie działalności
kierowanej jednostki oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu
finansowego Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu, jezeli czynnośćprawna moze
spowodowaÓ powstanie zobowiązań finansowych do jej skuteczności
potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miejskiego (głównego księgowego
budzetu) lub osoby przez niego upowaznionej,

4) wykonywania uprawnień i obowiązków pracodawcy zgodnie z Kodeksem
Pracy i przepisami szczególnymi dotyczącymi kierowanej jednostki
organizacyjnej,

5) kierowania jednostką w zakresie doboru i szkolenia kadr oraz prowadzenia
spaw ztym związanych,
6) korzystania z nieruchomościoddanych kierowanej jednostce organizacyjnej
w trwały zarząd,

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U' z

2OO2 r. Nr 23, poz' 2?a, Nr 62, poz. 558,
Nr 1 13, poz.9B4, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 22003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.15SB, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, paz. 1441 i Nl175, paz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337,22AA7 r. Nr28, poz. 327, Nr 138, po2.97,4 i Nr 173,po2.1218,22008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr

223,

poz.1453grazz2a09 r' Nr 52, poz.420.,

i Nr 157, paz.12Ą1.

7) zawierania umów cywilnoprawnych niezbędnych

do

realizacji zadan

kierowanej jed nostki orga n izacyj nej i podejmowan ia zobo wiązań fina nsowych
do wysokości kwot nie przekraczających zapisów ujętych w planie finansowym

danego roku budzetowego, zgodnie

z

Prawo zamówień publicznych (Dz. U'

z

ustawą

z

dnia 29 stycznia 2OO4 r' _

2007 r. Nr 223, poz' 1655

z

poŹn'

zm.2),

8) zarządzania mieniem Gimnazjum

Nr 1 w

Wągrowcu

z

zachowaniem

szczegÓlnej staranności przy wykonywaniu zarządu

zgodnie

z przeznaczeniem tego mienia i zapewnienia jego ochrony,
9) reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej,
organami egzekucyjnymi We wszystkich postępowaniach sądowych,
administracyjnych i egzekucyjnych związanych

1

z

działalnościąGimnazjum Nr

w Wągrowcu,

dalszych pełnomocnictw W zakresie określonym W pkt. 9
pracownikom Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu, radcom prawnym lub

'l0) udzielania
adwokatom.

$ 2. Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum
Nr 1 w Wągrowcu'
$

3. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

-mgr

' Z*luny

z

inż. Sta.n

tekstu 'jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U'
2047 r. Nr 223, poz. '1655, z 2008 r. Nr
171, paz.1058, Nr 220, po2.1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr
157, poz. 1241 , Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. '1706, l.lr 223, poz, 1778.

