
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 38/2017 

Wójta Gminy Kluczewsko 

z dnia 1 sierpnia  2017 roku 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego Dyrektorowi Zespołu 

Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 47 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. Kodeks postępowania  cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.) zarządzam 

co następuje: 

 

§  1. Udziela się  Panu ROBERTOWI DZIERZGWIE– Dyrektorowi Zespołu Przedszkolno-

Szkolnego w Dobromierzu na czas powierzenia obowiązków pełnomocnictwa do dokonywania w 

imieniu Wójta Gminy Kluczewsko czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu, a w 

szczególności:  

     

1) Do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kluczewsko w zakresie działalności 

kierowanej jednostki. 

2) Do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Kluczewsko w ramach planu finansowego 

Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu. 

3) Do reprezentowania Gminy Kluczewsko przed sądami, organami administracji publicznej, 

organami egzekucyjnymi we wszystkich postepowaniach sądowych, administracyjnych i 

egzekucyjnych związanych z działalnością Zespołu Przedszkolno-Szkolnego.  

4) Do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 pracownikom 

Zespołu Przedszkolno-Szkolnego, radcom lub adwokatom. 

5) Do podejmowania innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu w tym: 

a) załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy, nieruchomości i 

praw, 

b)   utrzymania rzeczy, nieruchomości i praw w stanie niepogorszonym  w ramach aktualnego 

ich przeznaczenia. 

 

§ 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej 

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) lub 

osoby przez niego upoważnionej. 

  

§  3.  Traci moc pełnomocnictwo udzielone w dniu 23 sierpnia 2011r.  

 

§ 4. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia obowiązków 

Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.  

 

§  5.   Wyznaczam Pana Roberta Dzierzgwę do dokonywania czynności w zakresie prawa pracy 

wobec pracowników Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu stosownie do zapisu art. 3
1 

Kodeksu Pracy. 

 

§  6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.    

 

§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.  
 

 

 


