
ZARZ1\DZENIk NR 0050.93.2019 

Wojta Gf iny Siubice 


z dnia 2 w zesnia 2019 r. 


1m. 
Ojca Swiytego Jana Pawl II w Slubicach. 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy t dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'1dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 5~6 ze zm.l), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny ~t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1145) oraz art. 86 
i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada J964r. - Kodeks postypowania cywilnego 
(t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1460 ze zm.2~ i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
- Kodeks postypowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2096 ze 
zm.3), zarz'1dzam, co nastypuje: 

§1 

Udzielam Pani Magdalenie Durmaj Dyrektorowi Szkoly Podstawowej im. 
Ojca Swiytego J ana Pawla II w Slubi ch, zwanej dalej Szkol'1, pelnomocnictwa 
do skladania oswiadczen woli w imie iu Gminy Slubice w zakresie dzialalnosci 
kierowanej jednostki, podejmowania czynnosci zwyklego zarz'1du dotycz'1cych 
biez'1cego funkcjonowania Szkoly raz wykonywania . zadan statutowych, a 
takZe do reprezentowania Gminy przed s'1dami, organami administracji 
publicznej i organami egzekucyjn~mi w postypowaniach zwi'1zanych z 
dzialalnosci'1 Szkoly. 

I 

Niniejsze pelnomocnictwo obejmuj~ m. in. prawo do udzielania zam6wien 
publicznych zwi'1zanych z dZialalno~; ci'1 Szkoly w Slubicach dla realizacji jej 
potrzeb oraz zawierania w tym celu um6w, przy czym realizuj'1c uprawnienia 
objyte niniejszym pelnomocnictwe umocowana nie moze w ci'1gu roku 
kalendarzowego przekroczyc ustalonrj corocznie kwoty na biez'1c'1 dzialalnosc 
Szkoly wynikaj'1cej z budzetu GmiJY Slubice, a zaci'1gane w drodze umowy 
zobowi'1zania wymagaj'1 kontrasygnatY Skarbnika Gminy Slubice. 

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2019r., po .1309 
2 Zmian~ ustawy 0publikowano w Dz.U. z 2019r., pok.1469 
3 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018r., po~.1629 i w 2019 r., poz. 60, poz. 730 oraz poz. 1133 
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§2 


Pelnomocnictwo nie obejmuje czynnoscl przekraczaj'lcych zakres zwyklego 
zarz'ldu, w tym zbywania nieruchomosci, zaci'lgania p0Zyczek i czymema 
darowizn. 

§3 

Pelnomocnictwa udziela sit( do odwolania me dluzej jednak niz na czas 
pelnienia funkcji Dyrektora Szkoly. 

§ 4. 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem 2 wrzesnia 2019r. 


