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w sprawie: udzielenia Pani Agacie Więcek - p.o. Dyrektora ośrodka Kultury, sportu i Rekreacii W Koniecpolu
pełnomocnictwa do podejmowania działań W zakresie zwykle8o zarządu.

Na podstawie art, 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 5amorządzie gmin nym I tj. Dz.|J.z 2ol3r., poz, 594 z

póż. zm.) zar ządzam, co następuje:

§1,
Udzielam Pani A8acie Więcek p.o. Dyrektora ośrodka Kultury, sportu i Rekreacii W Koniecpolu
pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo, W imieniu Burmistrza czynności prawnych, związanych z
kierowaniem bieżącą statutową działalnością ośrodka, nie przekraczającą zwykłego zarządu.

§2,
Upoważnienie do działania w ramach zwykłego zarządu obejmuje :

- reprezentowanie ośrodka na zeWnątrZ iWystępowanie w sprawach dotyczących funkcjonowania oraZ
Wykonywania jego zadań statutowych;

- podejmowanie czynności prawnych i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
- dokonywanie czynności związanych z bieżącą statutoWą działalnością ośrodka nie przekraczającą zakresu

zwyktego zarządu, w tym zawieranie umów;
- wykonywanie uprawnień (ierownika Zakładu pracy zgodnie ż przepisami prawa pracy, W stosunkU do
Wszystkich pracowników ośrodka;

- zaciąganie zobowiązań W imieniu Gminy W ramach planu finansowe8o ośrodka;
, składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Jednostki;
- podejmoWanie działań mających na celu rozwój ośrodka oraZ poZyskiWanie dodatkowych środkóW
finansowych;

- reprezentowanie iWystępowanie W sprawach dotyczących funkc.jonoWania i Wykonywania przez ośrodekjego
zadań statutowych związanych z działalnością bieżącą ośrodka przed sądami, wsZystkimi organami Władzy
iadministracji publicznej, organami egzekucyjnymi We Wszystkich postępoWaniach sądoWych,
administracyjnych i egzekucy.jnych związanych Z dZiałalnością Jednostki, bankami, urzędami,
przedsiębiorstwami i innymijednostkami orBanizacyjnymi oraZ osobami fizycZnymi ;

- podejmowanie innych czynności nie przekraczających zakresu zwykiego zarządu, w którego zakres wchodzą
spraWy dotyczące :

a) bieżącego zarządzania mieniem pozostającym W dyspozvcji ośrodka tj. załatWiania bieżących spraW
związanych ze zwykłą ek5ploatacją rzeczy;

b) utrzymania tych rzeczy W stanie niepo8orszonym W ramach aktualnego ich prZeznaczenia:
, programowanie i planoWanie pracy ośrodka;
- WspóldZiałanie z innymi placóWkami ośWiaty, kultUry i sportu;
- realiZowanie polityki kulturalnej ustalonej przez Burmistrza GminV.

§ 3,

celem Zarządu jest zachoWanie mienia W stanie niepogorszonVm i osiąganie ż niego normalnych korzyści, w tym
pobieranie dochodóW i prowadzenie bieżących spraW.



§4,
Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres Zwykłego zarządu, W tym: zaciągania

pożVczek i czynienia darowizn .

§ 5,

Jeżeli czynność prawna wykonywana w ramach zwykłego zarządu , może spowodować powstanie zobowiązań
pieniężnych po stronie Gminy Koniecpol, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasy8nata skarbnika Gminy

Koniecpol.

§6,
zakres pełnomocnictwa limitują i określają przyznane Środki budżetowe na dany rok budżetowy _ plan

finansoWy jednostki.

§7,
Jeżeli z przepisów szczególnych wynika, że do zrealizowania zaplanowanych zadań niezbędna jest szczególna

forma, ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu odrębnego upoważnienia.

§8.
P.o. DVrektora ośrodka jest odpowiedzialny Za całość 8ospodarki finan50Wej, W tym za WykonyWanie

określonych ustaWą oboWiązkóW W zakresie kontroli finansoWej,

§9,
P.o, Dyrektora ośrodka podczas dokonywania wszelkich czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu

zoboWiązany jest przestrZegać postanoWień ustaWY praWo zamóWień pUblicZnych .

§ 10.

odwołanie niniejszego pełnomocnictwa lub jego o8ranicZenie może nastąpić W każdym czasie.

§ 11.

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa (zwykłego zarządu) potrzebna jest każdorazowo zgoda

BUrmiStrza Wyrażona na piśmie,

§ 72.

Pełnomocnictwo jest Ważne do odWołania, nie dłuże.j niż przez czas pełnienla funkcji p.o. Dyrektora oŚrodka.

§ 13.

zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 12 października 2015 r.


