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W sprawle

Na podstawie ań. 46 ust, 3 i ań. 47 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samoządzie

gminnym (Dz,U. .iola r,, poz. 446)_oraz ań.98, ań, 99 i106 ustawy zdnia 23kwietnia

1964 r. Kodeks.vńńv (Ó;.U" z2O1b r., po.,380)_oraz ań,86 ustawy zdnia 17 listopada

1964 r. Kodeks po.tępo*"nia cywilnego'(bz,U. z2O14 r,, poz, .1O1 ze.zm,,) iań,33 ustawy

zdnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks poitępo*rnia administracyjnego (P,Y, z2016 l,, poz,

23) w związku zpkt 2 zarządzenia nr-titlrrlZJośl2O16 Prez}denta Miasta Knurów z dnia

20kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia pani Barbarze Hankus stanowiska dyrektora

Miejskiego cimnazjuń nr 1 im. Jana pawła ll w Knurowie, ul, ks, Alojzego Koziełka 7,

44-190 Knurów

Prezydent Miasta Knurów udziela:

1. Pani Barbaze Hankus _ dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum nr 1 im, Jana Pawła ll

w Knurowie pełnomocnictwa do:

1) podejmowania czynności w imieniu Prezydenta Miasta KnurÓw w granicach

zwykłego iiiąaó w zakresie statutowego pzedmiotu działania kierowanej

jednostki;

2) udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach _ 
zwykłego zarządu

po uzgodnieniu k'andydatury substytuta z Miejskim 
. 
zespołem Jednostek

oswiatówyót., * rnurowie i po ostatecznym zatwiórdzeniu przez merytorYcznie
, właściwego Zastępcę Prezydenta Miasta;

3) występowania w imieniu Gminy knurow przed sądami powszechnymi iinnymi

organami orzekającymi w sprawach związanyctr ze_ statutową działalnoŚcią

Miejskiego cimniŻium nr 1 im. Jana Pawła ll w Knurowie oraz udzielania

dalŚzyclr pełnomocnictw w tym zakresie,

2, Jeżeli czynności prawne wymienione w ust, 1 zaządzenia powodują lub mogą

spowodowaó powstanie zobowi|zań pienięzry..h,.do ich skuteczności potzebna jest

kontrasygnata, działającego, uńo*.)nienia śt<aronika Miasta głownego księgowego

Miejskiego Zespołu Jednostek'Ós*ńto*ych w Knurowie albo innej upowaŻnionej

przez niego osoby,

3" pełnomocnictwo obowiązuje od 1września 2016 r. do 31 sierPnia 7021 r,, moŻe bYc

w każdym czasie cofnięte i jest wazne do odwołania, nie dłużej. niż przez czas

pełnienia fr;.;i;y;;rioi. rrłióŃieto Gimnazjum nr 1 im, Jana Pawła ll w Knurowie.

Utrata pełnomocnictwa pońooń utratę mocy udzielonych pełnomocnictw

substytucyjnych.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

w knttrowte

ttl 1 B, 10, 2016

zarządzeni. n, i8.9J.|Ę#.[*oe

Prezydenta_Miasla Knurów t
z dnia .....*T,S.,P.]9l,......... ?z u l- O r.-f."-"

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum nr 1 im, .lana V
Pawła ll w Knurowie - pani Barbarze Hankus
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