zarz4dzenie nrS..nozo
Burmistrza Miasta Dzialdowo
z dni#4 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielania pelnomocnictwa pelni4cemu obowi4zki dyrektora
Szkoly Podstawowej nr 4 im. Jana pawla II Dzialdowie
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.U. 22019 r. poz. 506), art. 98 i 99 g 2 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. 22019 poz. lt45
ze zm.), ,nt.86 i 87 $ 2 Kodeksu postgpowania cywilnego (tj. Dz.u. 22019 poz. 1460 ze z^.)
otaz ar|. 43 ,st. 2 pkt l-2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami (j. Dz. IJ. z 2020 poz. 65 ze zm.), udzielam:

$1

Pelnomocnictwa Pani Annie Siedleckiej pelni4cej obowi4zki Dyrektora Szkoly
Podstawowej nr 4 im. Jana Pawla II w Dzialdowie do:
1) skladania oSwiadczeri woli w imieniu Gminy-Miasto Dziaidowo w zakresie dzialalnodci
szkoly Podstawowej nr 4 im. Jana Pawla II w Dzialdowie zwanej dalej jednostk4 oraz
zaci1gania zobowiqzafi w ramach planu finansowego jednostki,
2) zawierania um6w cywilno-prawnych niezbEdnych do realizacji zadari kierowanej jednostki
organizacyjnej
podejmowania zobowrqzah finansowych do wysokosci kwot nie
przefuaczai4cych zapis6w uigtych w planie finansowym danego roku budZetowego, zgodnie
z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.u. 2019 poz. lg43
zezm.),

i

3) podejmowania innych czynnosci nie przekraczai4cych zakresu zwyklego zarzqdu, w kt6rego
zakres wchodz4 sprawy dotyczqce: bie24cego zarz4dzania mieniem pozostaiqcym w dysporycji
szkoly tj . zalatwiania biei4cy ch spravr zwiqzarych ze zwykl4 ek sploaraci4 rzecry; utr4/mania

tych rzeczy w stanie niepogorszonym w ramach aktual nego icl.t przemaczenia,

5)

reprezentowania Gminy-Miasto Dzialdowo przed s4dami, organami

publicznej, organami egzekucyjnymi

we

administracj

ws4,stkich postgpowaniach
administracyjnych i egzekucyjny ch zwi4zanych z dzialalnoSciq jednostki,

i

s4dowych,

6) udzielania dalszych pelnomocnictw w zakresie okreslonym w pkt. 5 pracownikom jednostki,
radcom prawnym lub adwokatom.

$ 2. Jezeli czynnoS6 prawla, z wyl4czerttem uregulowania $ 1 pkt 1 - 3, moze spowodowad
powstanie zobowi zyzah pieniqimych, dojej skutecznoSci potrzebnajest kontrasygnata skarbnika
miasta lub osoby przez niego upowainionej.

$ 3. Pelnomocnictwo wa2ne jest do odwolania, nie dlu2ej niz przez czas pelnienia funkcji
pelniqcego obowiqzki Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 4 im. Jana pawla II w Dzialdowie.

$ 4. Pelnomocnictwo nie obejmuje czynnoSci przekraczajqcych zaktes z,*y kJego zarz4du,
w tym: zbywania nieruchomosci, zaci4ganta poiryczsk i czynieria darowizn.
$

5

. Zarzqdzenie

wchodzi w Zycie z dniem obj gcia funkcj i pelni4cego obowi4zki d
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