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ZARZĄDZENIE NR 109/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Grażyny Wałpuskiej Kierownika-
Opiekuna Klubu Dziecięcego w Chorzelach

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013
r., poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Udzielam pełnomocnictwa dla Kierownika- Opiekuna Klubu Dziecięcego w Chorzelach
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr l do Zarządzenie nr 109/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 4 września 2014 r.
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PEŁNOMOCNICTWO
DLA PANI

GRAŻYNY WALPUSKIEJ
KIEROWNIKA- OPIEKUNA KLUBU DZIECIĘCEGO W CHORZELACH

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013
r., poz. 594 ze zm.) oraz w związku z zatrudnieniem Pani Grażyny Wałpuskiej na stanowisku
Kierownika- Opiekuna w Klubie Dziecięcym Chorzelach

Upoważniam Panią

do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Klubu Dziecięcego w
Chorzelach w granicach zwykłego zarządu.

W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do:
l) korzystania z przywilejów i obowiązków kierownika zakładu pracy zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz.U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 ze zm) oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania
prowadzonej jednostki organizacyjnej- ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 235 ze zm.),

2) dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowania
ich zgodnie ze statutem jednostki oraz w ramach planu finansowo- rzeczowego,

3) przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów lub
zlecenie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,

4) zaciąganie zobowiązań wymaga każdorazowo współdziałania ze Skarbnikiem Miasta i
Gminy Chorzele,

5) udzielania pełnomocnictwa wyłącznie na czas swojej nieobecności spowodowanej
urlopem lub chorobą.

Jednocześnie informuję, że jest Pani zobowiązana do realizacji zadań wynikających ze statutu
i regulaminu organizacyjnego jednostki.
Obowiązki kierownika zakładu pracy w odniesieniu do Pani będę pełniła osobiście.
Niniejsze pełnomocnictwo ważne jest na czas pełnienia obowiązków dyrektora w/w placówki
lub do odwołania.
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