
 

 

Zarządzenie Nr 0050.221.2019 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 18 lipca 2019 roku 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im.  

                                  Powstańców Śląskich w Nędzy  

                            

   Na podstawie art. 47 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 

2019 r.,  poz. 506 ),  art. 98 i 99 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny ( tj.  Dz. U. z 2018 r., poz. 

1025 )  oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( tj.  Dz. U. z 

2018 r., poz. 2096 ) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Upoważnia się Pana Ireneusza Fiet – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w 

Nędzy do: 

1. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Nędza w zakresie działalności kierowanej 

jednostki, 

2. Zaciągania zobowiązań  w imieniu Gminy do wysokości kwot ustalonych w zatwierdzonym 

rocznym planie finansowym kierowanej  jednostki, 

3. Reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej , organami 

egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych 

związanych z działalnością Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy, 

4. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w  ust. 1-3 pracownikom szkoły, 

a także radcom prawnym lub adwokatom. 

5. Zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów na dostawę towarów i usług w imieniu 

Gminy Nędza  w zakresie planu finansowego  kierowanej jednostki, 

6.  Podejmowanie innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, w którego 

zakres wchodzą  sprawy dotyczące  bieżącego zarządzania mieniem pozostającym w 

dyspozycji Szkoły.     

§ 2 

Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do podejmowania czynności zwykłego zarządu, w tym 

bieżącego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych, 

§ 3 

 

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

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy. 

 



 

 

 

§ 4 

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa określonego w § 1 potrzebna jest odrębna  

zgoda Wójta Gminy Nędza. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 


