
Zarządzenie Nr  176 A / 22 

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 1 września 2022r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora przedszkola, 

dla którego organem założycielskim jest Gmina Poręba 

 

            Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) 

 

zarządzam: 

 

§1 

Udzielam osobie pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Misia 

Uszatka w Porębie, dla którego  organem założycielskim jest Gmina Poręba pełnomocnictwa 

na czas pełnienia obowiązków w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

§2 

Pełnomocnictwo ważne jest od dnia podpisania zarządzenia do odwołania, nie dłużej niż na 

czas pełnienia obowiązków dyrektora placówki. 

 

§3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

 

§4 

Traci moc § 1 pkt 1 Zarządzenia  Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 

2019r. oraz  załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Poręba z dnia                         

30 sierpnia 2019r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorom placówek oświatowych, 

dla których  organem założycielskim jest  Gmina Poręba. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                         Burmistrz Miasta Poręba 

  

                                                                                                                   Ryszard  Spyra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba  

Nr 176 A/22 z dnia 1 września 2022r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

z dnia  1 września 2022r. 

 

Gmina Poręba z siedzibą w Porębie, 42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1, reprezentowana 

przez Pana Ryszarda Spyrę Burmistrza Miasta 

 

     Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), 

 

udziela pełnomocnictwa 
 

Pani  Justynie  Kłosowskiej 

p.o. Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 

im. Misia Uszatka w Porębie 
 

1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności w imieniu 

Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki, 

2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Przedszkola 

Miejskiego Nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie, 

3. do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami 

egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych, 

egzekucyjnych związanych z działalnością Przedszkola Miejskiego Nr 1im. Misia 

Uszatka  w Porębie, 

4. do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 pracownikom 

Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie, radcom prawnym lub 

adwokatom, 

5. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej 

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego 

upoważnionej, 

6. do gospodarowania mieniem Przedszkola Miejskiego Nr 1im Misia Uszatka w Porębie 

w zakresie zwykłego zarządu, 

7. do prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych. 

 

Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez  czas pełnienia 

obowiązków Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie. 

 

Jednocześnie informuję, że niniejsze pełnomocnictwo realizuje Pani w ramach  zadań 

wynikających  ze statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki. 

 

                                                                                                  Burmistrz Miasta Poręba 

                                                                                                          Ryszard Spyra 



  

                                                                                                                  

 
 


