
Zarządzenie nr 12/2021  

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Wilk – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Porębie pełnomocnictwa do jednoosobowego działania 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2020 r., poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 20 stycznia 2021 r. udzielam Pani Katarzynie Wilk – Kierownikowi  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Porębie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w zakresie 
zwykłego zarządu kierowaną jednostką organizacyjną, w tym do: 

1) Kierowania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Porębie i reprezentowania go 
na zewnątrz; 

2) Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Poręba w zakresie praw i obowiązków 
obejmujących działalność jednostki w granicach zwykłego zarządu; 

3) Kierowania bieżącymi sprawami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie w 
zakresie realizacji zadań statutowych jednostki oraz obowiązków określonych 
przepisami prawa; 

4) Wykonywania uprawnień i obowiązków pracodawcy zgodnie z przepisami Kodeksu 
pracy i przepisami szczególnymi dotyczącymi kierowanej jednostki; 

5) Dokonywania dyspozycji środkami finansowymi w ramach obowiązującego na dany rok 
budżetowy planu finansowego jednostki i planowania tych środków zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

6) Dokonywania wszelkich czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami o 
udzielenie zamówień publicznych, w tym wynikających z ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego; 

7) Zawierania umów cywilnoprawnych niezbędnych do realizacji zadań kierowanej 
jednostki i podejmowania zobowiązań finansowych do wysokości kwot 
nieprzekraczających zapisów ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego; 

8) Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Poręba w ramach planu finansowego 
kierowanej jednostki; 

9) Reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami 
egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych czy 
egzekucyjnych związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Porębie;   

10) Udzielania pełnomocnictwa innym pracownikom, radcom prawnym lub adwokatom, 
w zakresie określonym w pkt. 9. 

 

 



§ 2 

Pełnomocnictwo jest udzielone na czas wykonywania pracy na stanowisku Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie i wygasa z chwilą rozwiązania stosunku 
pracy. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2021 r. 

 

                                                                        Burmistrz Miasta Poręba 

                                                                      Ryszard Spyra 


