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Zarządzenie n r "ł.Ę/ir$#l§6'
Prezydenta Miasta Knurów
z dn ia ....qX...*., $3.q|;........
w sprawie

r]

-)
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi
przedszkola
Miejskiego
w Knurowie
-

pani Grazynie ltłisŹtalówsXiej

Na Podstawie ań, 46 ust, 3 i art, 47
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca .lg90 r. o samorządzie
gminnym (Dz,U, z 2.|16.1,
446) oraz ań.98, art. 99 i ,106 ustawy
P9'zzoia
dnia23 kwietnia
1964 r, Kodeks cYwilnY (Dz,U.
r., poz,3B0) oraz ań. 86 ustawy zdnia 17 listopada
1964 r, Kodeks nosjgqo^wania cywilnego
(Dz.U Źoli r,,- poz.
ze zm.) iart, 33 ustawy
zdnia 14 czerwca
.1O1
r
xooóts
po'rtępo*"nia
aoministracyjnego
(Dz.U. z2016 r., poz.
11oo
23) w związku zPkl 2 zarządzeni"
T,.,i'loznłzłośjźs,la
irezydenta
Miasta Knurow z dnia
20 kwietnia 2016 r, W sPrawie
Powierzeni" p"ni- cirazynie Misztalewskiej stanowiska
Przeoszkota- ;; i
ti.;.*,":'r.i, Jarosława Dąbrowskie go 21a,
il:?§T',i.*"J.kiego
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Prezydent Miasta Knurów udziela:

1'

Pani GraŻYnie Misztalewskiej

1)

2)
3)

-

dyrektorowi Miejskiego przedszkola nr 7
w Knurowie

Podejmowania czYnnoŚci w

ń:I::,?i

Prezydenta

Miasta Knurów wgranicach
.imieniu
zaządu w zakresie
statutowejJ-pzeomiotu działania kierowanej

udzielania dalszych pełnomocnictw w

sprawach zwykłego zarządu
po uzgodnieniu
substytuta
ńelskim
.kandydatury
zespołem Jednostek
oŚwiatowYch w Knurowie
i Po ostatócznym zaińieroze niu przez merytorycznie
właściwegoZastępcę Prezydenta Miasta;
występowania w imieniu Gminy knurow
przed sądami powszechnymi iinnymi
organami orzekającYmi W sprawach ,*:ią=^iy.n
statutową działalnością
nr 7 w Knurowie or§ uiautania oalsilcń'peinomocnictw
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Y',?;i:""TPrzedszkóla

2, Jezeli czynnościprawne

wymienione w ust, 1 zarządzenia powodują
lub mogą
sPowodowaÓ Powstanie zobowiązań pienięi.v"n, j"'ih
poirzebna
jest
kontrasYgn ata, dzi,ałal,ąóego z uffiaznienia
_skuteczności
Śraiońika
nłiasta
głownego
księgowego
jednóstek'ÓŚwiatowycn
w- r<nu..o*i" alnó innel'upowa}niorre.1

3,

4.
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Pełnomocnictwo.obowiązuje od 1września2016
r. do,31 sierpnia 2021 r.,moze byc
w kazdYm czasie cofniętó i jest wazne
do
odwołania,
Pełnienia funkcjj dYrekiora 'Miejskiego pr=uó..r.o'r" nie dłuzej niż przez czas
nr 7 w Knurowie. Utrata
Pełnomocnictwa Powoduje utratę ńo.y uo.iulony.r,
p"łnomocnictw substytucyjnych,
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania,

