Zarządzenie Nr 55/2010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 17 mĄa 2010 rpełnomocnictwa do jednoosobowego działania
Dyrektorowi ośrodkaSpońu i Rekreacji w Wągrowcu

W sprawie udzielenia

Na podstawie ań. 47 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie
się,
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, p'oz' 1591 z pÓŻn. zm'' ) zarządza
co następuje:

s

.l. Udziela Się Panu Piotrowi Łuszczowi _ Dyrektorowi ośrodkaSpońu

Wągrowcu pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w zakresie:
go
1) kierowania ośrodkiem Spońu i Rekreacji w Wągrowcu i reprezentowania

i Rekreacji w

na zewnątrz,

2) dysponowania środkami finansowymi przyznanymi W planie finansowym
kierowanej jednostki organizacyjnej i planowania tych Środków zgodnie

z obowiązującymi przepisami,
3) do składanie oŚwiadczeń woli W imieniu Gminy w zakresie działalności
planu
kierowanej jednostki oraz zaciągania zobowiązań w ramach

i

Rekreacji w Wągrowcu, jeŻeli czynnośÓ
jej
prawna moŻe spowodowaó powstanie zobowiązań finansowych do
(głównego
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miejskiego

finansowego ośrodkaSpońu

księgowego budŻetu) lub osoby przez niego upowaznionej,
4) wykonywania uprawnień i obowiązkow pracodawcy zgodnie

Pracy

i

z

Kodeksem

przepisami szczegolnymi dotyczącymi kierowanej jednostki

organizacyinej,

prowadzenia
5) kierowania jednostką w zakresie doboru i szkolenia kadr oraz
spaw ztym związanych,

,

w Dz' U' z 2QO2 r' Nr 23' poz' 220' Nr 62' poz' 558'
Zmi"ny tekstu jednotitego wymienionej ustavry zostały ogłoszone

l{r113,poz.984,t.,lr153,paz'1271iNr214.poz.1806,z2003r'l.łr80,poz.717iNr1s2'poz.15s8'z2004r,f.lr102'
poz'fia3i Nr167'poz.'1759,z2Cc5r'Nr172,poz'1441 iNr175',paz'1Ą37'z2006r'Nr',l7',poz'
poz.974 iNr 173, poz' 1?18,2 2008 r' ldr,1B0" poz' 11'1 1 i Nr
i Nr 181. poz. 1337,22aa7 r. Nr48' poz' 327, Nr.138,

poz. 1055,Nr11s,
128

223,paz'1453,22009r.Nr52'po2.420.,iNr15?,poz.1241arazz2a10r'N128'poz'142.

6) korzystania z nieruchomości oddanych
kierowanej jednostce organizacyjnej
w trwały zarząd,

7) zawierania umów cywilnoprawnych
niezbędnych
kierowanej jed nostki organizacyjnej
i podejmowa
do wysokości kwot nie przekr aczĄących
zapisów

do

realizac]i zadan

ia zobo wtązanfina nsowych
ujętych w planie finansowym

n

danego roku budżetowego, zgodnie
z ustawą z dnia 29 styczn ia 2004 r'
Prawo zamowień publicznych (Dz. U.
z 2OO7 r' Nr 223, poz. 1655 z poŹn'

zm.2),

8) zarządzania mieniem ośrodkaSpońu
i Rekreacji

w Wągro wcu zzachowaniem

szczególnej staranności przy wykonywaniu
zarządu

zgodnie
z przeznaczeniem tego mienia i zapewnienia
jego ochrony,
9) reprezentowania Gminy przed sądami,
organami administracji publicznej,

organami egzekucyjnymi We wszystkich
postępowaniach sądowych,

administracyjnych i egzekucyj nych
związanych
i Rekreacji w Wąrowcu,
10)

z

działalnościąośrodka Sportu

udzielania dalszych pełnomocnictw
W zakresie określonym
W pkt'
pracownikom ośrodkaSpońu
i Rekreacji w Wągrowcu,

9

radcom prawnym lub

adwokatom.

$ 2. Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia
funkcji Dyrektora ośrodka
Sportu
i Rekreacjiw

$

Wąrowcu.

3. Zarządzenie wchodzi w Źycie z dniem podpisania.

tekstu jednolitego wymienionej ustawy
Zostały ogłoszone w Dz' U. z
r. Nr 223, poz. 1655. z 2008
1?1, poz' 105B, Nr 220' paz..1-42o'.1liĄz,
r. Nr
po. lios, z 2aag r' Nr 19. poz ,2AA7
10'1, Nr 65, poz 545' Nr g1' poz.
157'paz' 1241,Nr 206, poz. 1591, Nr
łąz, n,
z1ó,btrł-lióo
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