
Zarzadzenie Nr 60/2011

Wojta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie upowaznienia dyrektora Gimnazjum im. Gen. Wladyslawa Andersa w Ostrowach

do dokonywania czynnosci z zakresu zarz^dzania mieniem Gminy Nowe Ostrowy

pozostajqcym w dyspozycji tej jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 103 § 1 Kodeksu Cywilnego,

zarza^dzam, co naste_puje:

§ 1.1. Upowazniam Dyrektora Gimnazjum im. Gen. Wtadystawa Andersa w Ostrowach do
dokonywania wszelkich czynnosci, w tym zawierania umow i dochodzenia roszczen zwia^zanych z
prowadzeniem bieza^cej dzialalnosci jednostki przez nich kierowanej w ramach rocznego planu
rzeczowo - finansowego.

2. Upowazniam dyrektora wyzej wymienionej placowki do reprezentowania Gminy
Nowe Ostrowy we wszystkich post^powaniach sajdowych, administracyjnych i egzekucyjnych
zwia^zanych z dzialalnoscia^ ich jednostki przed salami, organami administracji publicznej i
organami egzekucyjnymi oraz do udzielania pehiomocnictw procesowych w tych sprawach.

§ 2.1. Udzielam Dyrektorowi Gimnazjum im. Gen. Wladysfawa Andersa w Ostrowach
pelnomocnictwa do dokonywania czynnosci zwiajzanych z zarzajdzaniem mieniem Gminy Nowe
Ostrowy pozostaja^cym w dyspozycji kierowanej przez dyrektora jednostki w naste_pujajcym
zakresie:
1) zawierania umow uzyczenia, najmu i dzierzawy lokali na czas okreslony do 1 roku oraz

dochodzenia roszczen wynikaja_cych z zawartych umow;

2) zbywania odplatnego srodkow trwatych do wartosci ksi^gowej netto \a roszczen
wynikaja^cych z zawartych umow.
§ 3. Zobowia^zuj? Dyrektora Gimnazjum im. Gen. Wtadyslawa Andersa w Ostrowach do

skladania sprawozdan Wojtowi Gminy Nowe Ostrowy z realizacji planu rzeczowo - finansowego
w okresach potrocznych.

§ 4. Potwierdza si^ waznosc zawartych umow oraz dokonanych czynnosci prawnych przez
Dyrektora Gimnazjum im. Gen. Wladyslawa Andersa w Ostrowach pocza^wszy od daty
utworzenia kierowanej przez nich jednostki.

§ 5. Wykonanie zarza^dzenia powierza si? Dyrektorowi Gimnazjum im. Gen. Wtadystawa
Andersa w Ostrowach.

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.^
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