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W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Miejskiego cenhum Edukacji
W Knurowie - panu Tomaszowi Lewickiemu

Na podstawie § 7 ust. 4 statutu |\łjejskiego centrum Edukacji W Knurowie Wprowadzonego
uchwałą nr XxlXJ446l13 Rady Miasta KnuróW z 27.02.2013 r, (ze .zm.), § 6 ust. 1 pkt 3, 5 i 7
Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Centrum Edukacji W Knurowie Wprowadzonego
zażądzeniem nr 001l0112017 dyrektora Miejskiego centrum Edukacji W Knurowie z 2.01.2017 r.,
w związku z pkt '1 ppkt 8 zarządzenia ff 553lMcEl2017 Prezydenta Miasta Knurów z 19.12.2017 r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego centrum Edukacji W Knurowie - pani
Annie Misiurze, po uzgodnieniu kandydatury substytuta z zastępcą Prezydenta Miasta Właściwym do
spraw ośWiaty

udzielam:

1, Panu Tomaszowi Lewickiemu - zastępcy dyrektora Miejskiego centrum Edukacji W Knurowie
pełnomocnictwa do:

'1) podejmowania czynności W imieniu Prezydenta Miasta KnuróW w granicach zwykłego
zarządu w zakresie statutowego przedmiotu działania kierowanej jednostki;

2) Wykonywania czynności W sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących pracownikóW
Miejskiego centrum Edukac.ji W Knurowie podczas mojej nieobecności W zakładzie pracyi

3) przedkładania regionaInej izbie obrachunkowej zarządzeń Prezydenta Miasta KnuróW
objętych zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej, W zakresie zmian
w budżecie Gminy Knurów W obszarze planóW finansowych p|acóWek ośWiatowych,
Miejskiego Żłobka i Miejskiego Centrum Edukacji;

4) zawierania umów z osobami trzecimi ido załatwiania W imieniu Prezydenta Miasta
KnuróW Wszystkich czynności Wynikających z ań. 32 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 oraz ań. 39 ust.
3 i ust. 4 ustawy Z 14 grudnia 20,16 r. Prawo ośWiatowe (Dz.U. z2017 r,, poz, 59);

5) Występowanie W imieniu Prezydenta Miasta Knurów, do rodzicóW dzieci zamieszkałych na
terenie Gminy KnuróW, podlegających obowiązkowi nauki, o udzielenie informac.Ji o formie
spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie W oparciu o art, 40 ust. 2 ustawy
z14 grudnia 2016 r, Prawo ośWiatowe (Dz.U. z2017 r., poz, 59);

6) wystawiania not księgowych i specyfikacji jednostkom samorządu terytorialnego
w związku z aft, 79a, art, 90 ust, 2c i 2e ustawy z 7 wżeśnia 1991 r. o systemie ośWiaty
(Dz.U. z 2017 l., poz.2198 ze zm.);

7) do zawierania umów z osobami trzecimi i do załatwiania W imieniu Prezydenta Miasta
KnuróW Wszystkich czynności Wynika!ących z ań. 3a ust. 2, an.27, ań, 28, art. 30, ań. 36,
art, 41, ań_ 45, aft. 46, ań. 61, ań. 64 i ań. 64a ustawy z 4 lutego 201 1 r, o opiece nad
dzieómi W Wjeku do lat 3 (Dz.U, z2016l., poz. 157 ze zm.);

8) do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta KnuróW Wszystkich czynności związanych
z udzieIaniem ur|opów wypoczynkowych dyrektorom pIacóWek ośWiatowych,

2. Jeżeli czynności prawne wymienione w ust, 1 zalządzenia powodują |ub mogą spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych, do ich skuteczności potżebna jest kontraSygnata
działającego z upowaznienia skarbnika Miasta, głóWnego księgowego Miejskiego centrum
Edukacji W Knurowie a|bo innej upoważnionej przez niego osoby,

3, Pełnomocnictwo może byc W każdym czasie cofnięte i jest Ważne do odwołania, nie dłużej niz
plzez czas pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora Miejskiego centrum Edukacji W Knurowie,

4. Truci moc zarządzenie nr 00113512017 dyrektora Mjejskiego centrum Edukacji w Knurowie
25.08.2017 r, W sprawie udzie|enia pełnomocnictwa panu Tomaszowi Lewickiemu - zastępcy
dyrektora Miejskiego centrum Edukacji w Knurowie,

5. zarządzenie wchodzi W życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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