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Prezydenta Miasta Knurów
§.i ,1- ć, ^l^z dnia ....*.1;).lT;,*\ł.di,.....,... I l'tłĄD, \ąĄ

eoOstawffi Ć** paniTeresi*
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiej §zkoły

z Oddziałami łntegracyjnymi nr 2 irn, Karola Miarki w Knurowie
Bochenek

Na podstawie ań, 46 ust. 3 i ań. 47 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie
gminnym (Dz,U. z 2016 r., poz,44§) oraz ań. 9S, ań, 99 i 10§ ustawy z dnia 23 kwietnia
1ł84 r. Kodeks cyłuilny {Dz.ŁJ. z2016 r., poz. 380) oraz ań.86 u§tawy adnia 17listapada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z2a14 r., poz. 101 ze zm,) iań, 33 ustawy
zdnia 14 czerwęa 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U, z2016 r., paz.
23} w związku z pkt 2 zarządzenla nr 168IMZJOś/2016 Prezydenta Miasta Knurów z dnia
2s kwietnia 2s16 r, w sprawie powierzenia pani Teresie Bochenek stanawiska dyrektora
Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami lnlegracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki
w Knurowie, ul. T. W. Wilsona 22,4+190 Knurów

Prezydent Miasta Knurów udziela:

1. Pani Teresie Bochenek - dyrektorowi Miejskiej §zkoły Podstawowej z Oddziałami
lntegracyjnyrn! nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie pełnomocnictwa do:

1} pode}mowania czynności w innieniu Preeydenta Miasta Knr.lrów w granicach
zwykłego zarządu w zakresie statutowego paedmiotu działania kierowanej
jednostki;

2) udzielanla dalszych pełnornocnictw !u sprawach zwykłego zaaądu
po uzgodnieniu kandydatury substytuta z Miejskim Zespołem Jednosiek
Oświatowyłh w Kn*rowie i po ostatecznym zatwięrdreniu przea merytorycznie
właściwego Zastępcę Prezydenta Miasta;

3) występowania w imieniu Gminy Knurów przed sądami powszechnymi iinnYmi" 
oiganami ozekająoymi w sprawach związanych ze statutową działalnoŚcią
MĘskiej §zkoły ecultawołve,j z Oddziałami lntegracyjnyrni nr 2 irn, Karłla Miarki

w Knurowie oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie,

2. Jeżeli czynności prawne wyrnienione w ust. 1 zarządzenia powodują lub mo§ą

spowodowac pow§tanie zobowiązań pieniężnych, do ich skuteczności potrzebna jest

konirasygna,ra, działaiącego z upowaźnienia Skarbnika Miaęta głownego księgowego
Miejskłeg-o Zespołu jednostek Ośwłatowych w Knuł,owie albo innej upowaŻnłan*j
przez niąo osoby^

3. Fełnomocnictwo obowiąz$e od 1 września 20,t6 r. do 31 sierpnia 2021 r., może byc
w każdym ęasie cofnięte i jest ważne do odwołania, nie dłuzej niż przez czas
pełnienia funkcji dyrektora tu{ieiskiei §zkały Podstawo,wej z Gddziałami lntegracyjnyrni
nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie. Utrata pełnomocnictwa powoduje utratę mocy

udzie lonych pełnomocnictw substytucyj nych.

4. Zarządzanie wchodziw życie z dniem podpisania.


