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Prezydenta Miasta Knurów
z o n ia .,.*1:*,.*]-6-1..........

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Powstańcow Śląskich w Knurowie - pani Barbarze Starek

Na podstawie art. 46 ust. 3 i ań. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r,, poz. 446) oraz ań.98, ań. 99 i106 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz,U. z2016 r., poz. 3B0) oraz art. 86 ustawy zdnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z2014 r., poz. 101 ze zm.) i ań. 33 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2016 r., poz,
23) w związku zpkt 2 zarządzenia nr 169/MZJOś/2016 Prezydenta Miasta Knurow z dnia
20 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia pani Barbarze Starek stanowiska dyrektora
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im, Powstańcow Sląskich w Knurowie, ul. Antoniego
Słoniny 1, 44-190 Knurow

Prezydent Miasta Knurów udziela:

1. Pani Barbarze Starek dyrektorowi Miejskiej Szkoły .Podstawowej nr 1

im, Powstańcow Śląskich w Knurowie pełnomocnictwa do:

1) podejmowania czynności w imieniu Prezydenta Miasta Knurów wgranicach
zwykłego zarządu w zakresie statutowego pzedmiotu działania kierowanej
jednostki;

2) udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach zwykłego zarządu
po uzgodnieniu kandydatury substytuta z Miejskim Zespołem Jednostek
Oświatowych w Knurowie i po ostatecznym zatwierdzeniu przez merytorycznie
właściwego Zastępcę Prezydenta Miasta;

3) występowania w imieniu Gminy Knurow przed sądami powszechnymi i innymi
organami orzekającymi w sprawach związanych ze statutową działalnością
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im, Powstańcow Sląskich w Knurowie oraz
udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie.

2, Jezeli czynności p_rawne wymienione w ust. 1 zarządzenia powodują lub mogą
spowodowaó powsianie zobowiązań pienięznych, do ich skutecznosci potrzebna jest
kontrasygnata, działającego z upoważnienia Skarbnika Miasta głównego księgowego
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie albo innej upowaznionej
przez niego osoby.

3. Pełnomocnictwo obowiązuje od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r., może byc
w kazdym czasie cofnięte i jest wazne do odwołania, nie dłuzej niż przez czas
pełnienia funkcji dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańcow
Sląskich w Knurowie, Utrata pełnomocnictwa powoduje utratę mocy udzielonych
pełnomocnictw substytucyjnych.

4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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