
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.139.2022 

WÓJTA GMINY TURAWA 

z dnia 9 września 2022 r. 

 

w sprawie  

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym 

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

U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 98 i art. 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) oraz art. 86 i art.. 87 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.) i art. 
33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz.735 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Z dniem 1 września 2022 r. udzielam pełnomocnictwa Pani Monice Moch-Giza Dyrektorowi Publicz-

nego Przedszkola w Kotorzu Małym: 

1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Turawa w zakresie działalności kierowanej jed-

nostki,  

2. do dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi zgodnie z przyjętym 

planem finansowym Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym,  

3. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Turawa w ramach planu finansowego jednostki, 

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia cią-

głości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  

4. do reprezentowania Gminy Turawa przed sądami, organami administracji publicznej, organami 

egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych 

związanych z działalnością Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym i do udzielania w tym 

zakresie dalszych pełnomocnictw radcom prawnym lub adwokatom,  

5. do gospodarowania mieniem nieruchomym i ruchomym z tym, że zbycie mienia mającego cha-

rakter środka trwałego podlegającego umorzeniu wymaga zgody Wójta Gminy Turawa,  

6. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skutecz-

ności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.  

§ 2. 
 

Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Pu-

blicznego Przedszkola w Kotorzu Małym.  

§ 3. 
 

Wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymaga każdorazowo zgody 

Wójta Gminy Turawa.  

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
Wójt Gminy Turawa  

/-/ Dominik Pikos  


