fifiopp
łpĘ nęh dnia)

;6. li

*

łlU

Q li:
Prezydenta Miasta Knurów
Zarządzenie

z

ania

.h|1

..,. :\,ł,.. !.4.,.

|,t

l_-]

]

i

aft,.

_Ą,. ł:,! :,^ _

r:

łr2,V{ł:,....

wsprawie: udzielenla pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego ogniska
Pozaszkolnej w Knurowie - pani Jolancie Leśniowskiej
Na podstawie ań. 46 ust. 3
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47 ust.

.1

ustawy

z

dnia

8

Pracy

marca 1990

r.

o,s-am^orządzie gminnym (Dz-I). z 2OO1 r. nr 142, poz. 159l z późn. zm.) orazart,
98, ań, 99
i 106 § 2 ustawy z dnia 23 kw_ielnja 1964 r, Kodeks cywilny (bz.U,
lÓaą r. nr 16 poz 93
z późn.zm.) oraz ań. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 |isiopaó a 1964 .. Kodeks posĘpowania

z

cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późa.zm,) i ań, 33 ustawy z dnia 14'czerwca
196.0 r, Kodeks postępowania administracyjnego
2OOO r. nr 98, poz, 1071
1O).U.
z póżn.zm.)

z

Prezydent Miasta Knurów udziela;

1, Pani

-

Jo|ancie Leśniowskiej dyrektorowi Miejskiego ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Knurowie pełnomocnictwa do:

1)
2)
3)
2-

3.

4.
5.

podejmowania czynności w im jeniu prezydenta Miasta knurów w granicach
zwykłego zarządu w zakresie statutowego pżedmiotu działania kierowane1

jednostki;

udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach zwykłego zażądu

z

po uzgodnieniu kandydatury substytuta
Miejskim zespółeń Jednostek
Oświatowych w Knurowie i po ostatecznym zatwiórdzeniu pizez merytorycznie
właściwegoZastępcę Prezydenta Miasta;
Występowanja w imieniu miasta Knurów przed sądami powszechnymi iinnymr

919anami orzekającymi w_ sprawach związanych ze statutową działalnoŚcią
Miejskiego ogniska pracy pozaszkolnej oraz udiielania dalszych pełnomocnictw
w tym zakresie,
Jeżelt czynności prawne wymienione w ust, 1 zarządzenia powodują lub mogą
spowodowac powstanie zobowjązań pienięznych, do icń skutecznościp'oirzebna jeii
kontrasygnata, działającego z upowaznienia śkarbnika Miasta głównego' rsięgo;"go
Miejskiego zespołu Jednostek oświatowych w knurowie albó innej- upowaźnionej
przez niego osoby.
pełnomocnictwo obowiązuje przez czas pełnienia
funkcji Dyrekto ra przez panią
Jolantę Leśniowską, moze byó w kazdym czasie cofnięte ijest wazne do odwołanla,
nie dłuzej niż przez czas pełnienla funkcji dyrektora Miejskiego Ogniska Pracy
pozaszkoInej w knurowie.. utrata pełnomocnictw-a
powoduje utratę- moci udzielonych

pełnomocnictw substytucyjnych
Traci moc zarządzenie nr 0151t20l2OO4 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 5 stycznia
2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego ogniska pracy
Pozaszkolnej w Knurowie - Pani mgr Jolancie LÓśniowskiej,
Zarządzenie wchodzi wżyciez dniem podpisania.
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