
ZARZĄDZENIE NR 119a/2022

WÓJTA  GMINY  MASŁÓW

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Woli Kopcowej, dla której Gmina Masłów jest organem prowadzącym.

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  i  art.  47  ustawy  z  dnia   8  marca  1990r.  o  
samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 
art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1082 z późn. zm.), art. 37 ust. 2 i 4 ustawy z Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. 
poz. 1710 z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) 

zarządza się co następuje:

§ 1.  

Upoważniam Pana  Krzysztofa  Mądzika  –  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Janusza 

Korczaka w Woli Kopcowej  do jednoosobowego działania w imieniu Gminy Masłów w 

sprawie:

1) składania  oświadczeń  woli  i  zawierania  w  imieniu  Gminy  Masów  umów 

cywilnoprawnych w zakresie wynikającym ze statutowej działalności Szkoły;

2) zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Masłów w zakresie wynikającym z planu 

finansowego Szkoły;

3) gospodarowania mieniem Gminy Masłów przekazanym Szkole;

4) przygotowania  lub  przeprowadzenia  postępowań  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego;

5) reprezentowania Gminy przed Sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi we 

wszystkich  postępowaniach sądowych i  egzekucyjnych związanych z  działalnością 

Szkoły.

§ 2.   

Pełnomocnictwo niniejsze obowiązuje w czasie  pełnienia  przez Pana Krzysztofa  Mądzika 

obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Kopcowej, nie 

upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw i może być w każdym czasie odwołane lub 

zmienione.



§ 3.   

Pełnomocnictwo traci moc z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej pomiędzy stronami 

umowy. 

§ 4.   

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato


