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w sPrawie udzielenia Pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum z oddziałamilntegracYjnYmi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurówie-- pani Violótcie Musze

Na Podstawie art. 46 ust, 3 i ań. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządziegminnYm (Dz,U, z2.!16.1.,Pgr. 446) orazań.98, art.99 i106 ustawy zdnta23kwietnia1964 r, Kodeks cYwilnY (Dz.U. z2016 r,, poz.380) oraz ań. 86 ustawy zdnia 17 listopada1964 r, Kodeks Postępowania cywilnego (bz.U. 7Źoli r.,-po=. 101 ze zm.) iań. 33 ustawyz dnia 14 czerwca 
]O!O r Kodeks poitępow.nia administracyjnego (Dz.U. z 2016 r", poz,

?9). * związku z Pkt 2 zarządzenia nr 1iomzlost2016 irezydenta Miasta Knurów z dnia20 kwietnia 2016 r, w sPrawie Powiezenia pani Violetcie Musze stanowiska dyrektoraMie§krego Gimnazjum z Oddział'ami lntegracljnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie,ul, Stefana Batorego 7, 44-194 Knurow

Fnezydent lMlasta Knurów udzlela:

1, Pani Violetcie 
_|M.usz9 - dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum z oddziałamilntegracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie p"ńro.niciwa do:1) Podejmowania czYnnoŚci w imieniu Prezydenta Miasta Knurów w granicachzwYkłego zarządu w zakresie statutowe§o pzedmiotu działania kierowanejjednostki;

2) udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach zwykłego zarządu
Po uzgodnieniu kandYdatury substytuta . Mi"lski* zespbłeń JednostekOŚwiatowY.! *. Knurowie i po ostatócznym zatwierdzeniu pzez merytoryczniewłaściwego Zastępcę Prezydenta Miasta; ri-Y- l'lv

3) wYstęPowania w imieniu Gminy Knurów przed sądami powszechnymi i innymiorganami ozekającYmi W sprawach zw:iązanych ze statutową działalnoŚciąMiejskiego Gimnazjum z Oddziałami lntegracfińymi nr 2 im. lMikołaja Rejaw knurowie oraz udzielania dalszych pełnońo.nióń w Ęm zakresie.
2. Jezeli czynności prawne wynnienione w ust. 1 zarządzenia powodują lub mogąsPowodowaĆ Powstanie zobowiązań pienięznych, do ióh skuteczności potrzebna jestkontrasYgnata, działającego z upoważnienia Śxainnika Miasta głownego księgowegoMiejskiego ZesPołu Jednóstek Oświatowycn * kńurowie albo innej upowaznionejpzez niego osoby.
3, Pełnomocnictwo obowiązuje od 1 wrześ nia 2016 r, do 31. sierpnia 2021 r., moze bycw kaŻdYm czasie cofnięte i jest ważne do odwołania, nie dłuzej niż przez czas

Pełnienia funkcji dYrektora Miejskiego Gimnazjum 
= Óaa.i"ł"mi lnt'egiacfinymi nr zim" Mikołaja Reja W Knurowie" Ótrata pełńońocn-ictwa powoduje utratę mocyudzielonych pełnomocnictw substytucyjnych,

4, Zaządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

zarządze ni. nł. .€l ifiJ#.i,*tr6
Prezydenta Miasta Knurów
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