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ZARZĄDZENIE NR 37/20ZARZĄDZENIE NR 37/20ZARZĄDZENIE NR 37/20ZARZĄDZENIE NR 37/2011111111    

BURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻARÓWRÓWRÓWRÓW    

z dnia 29 marca 2011r. 

w sprawie udzielenia pani Urszuli Rurarz w sprawie udzielenia pani Urszuli Rurarz w sprawie udzielenia pani Urszuli Rurarz w sprawie udzielenia pani Urszuli Rurarz ---- dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana  dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana  dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana  dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych wBrzechwy w Żarowie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych wBrzechwy w Żarowie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych wBrzechwy w Żarowie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w    zakresie zakresie zakresie zakresie 

zwykłego zarząduzwykłego zarząduzwykłego zarząduzwykłego zarządu  

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku "o samorządzie gminnym" 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

§§§§    1.1.1.1.    Udzielam pani Urszuli Rurarz - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy               
w Żarowie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego 
zarządu.  

§§§§    2.2.2.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia upoważnia 
w szczególności do:  

1) wykonywania zadań pracodawcy i kierownika zakładu pracy zgodnie z Kodeksem Pracy              
i innymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej jednostki 
organizacyjnej,  

2) planowania i wykonywania budżetu jednostki zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi, uchwałami Rady Miejskiej w Żarowie oraz statutem jednostki, 

3) udzielania jednorazowego upoważnienia do dokonywania czynności objętych 
pełnomocnictwem na czas swojej nieobecności spowodowanej chorobą lub urlopem, 

4) występowania w procesie jako strona oraz do podejmowania wszelkich czynności 
procesowych przed sądami powszechnymi oraz innymi organami orzekającymi,  

§§§§    3333 Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda 
Burmistrza 

§§§§    4.4.4.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 
września 2010r. 
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UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie     

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie, której dyrektorem z dniem 01 
września 2010r. została pani Urszula Rurarz, jest jednostką organizacyjną Gminy Żarów 
nieposiadającą osobowości prawnej. W związku z tym, na mocy art. 47 ust. 1 ustawy z dnia           
8 marca 1990r. "o samorządzie gminnym", Burmistrz Miasta Żarów udziela dyrektorowi 
pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w jego imieniu. 
 Wobec powyższego konieczne jest podjęcie niniejszego zarządzenia. 
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