
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 
WÓJTA GMINY GNIEZNO 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Monice Kordys Dyrektorowi Gminnego Żłobka w Zdziechowie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 i art. 47 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 98 i ar. 99 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) oraz 
art. 86 i art. 87 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.) i art. 33 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256), zarządza się co następuje: 

§ 1.  Udziela się pełnomocnictwa Pani Monice Kordys Dyrektorowi Gminnego Żłobka w Zdziechowie do 
dokonywania czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą statutową działalnością Gminnego Żłobka 
w Zdziechowie, nieprzekraczających zwykłego zarządu, a w szczególności:    

1. Występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Gminnego Żłobka w Zdziechowie i wykonywania 
zadań statutowych jednostki. 

2. Reprezentowania Żłobka na zewnątrz w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez 
Żłobek zadań statutowych związanych z działalnością bieżącą jednostki przed sądami, wszystkimi organami 
władzy i administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, 
administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki, bankami, urzędami, przedsiębiorstwami 
i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi. 

3. Dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością żłobka, w tym zawierania umów. 

4. Korzystania z praw i wykonywania obowiązków kierownika zakładu pracy zgodnie z przepisami prawa 
pracy i przepisami szczególnymi dotyczącymi funkcjonowania Żłobka. 

5. Planowania i dysponowania środkami finansowymi, określonymi w planie finansowym jednostki. 

6. Administrowania posiadanym majątkiem i nadzorowania jego prawidłowego wykorzystania zgodnie 
z przeznaczeniem. 

7. Podejmowania innych czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu, w którego zakres wchodzą 
sprawy dotyczące bieżącego zarządzania mieniem pozostającym w dyspozycji Żłobka. 

8. Planowania pracy Żłobka. 

9. Udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Gminnego Żłóbka w Zdziechowie. 

§ 2.  Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej jednak niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora 
Gminnego Żłobka w Zdziechowie. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2020 r.  

 

  
 

Wójt Gminy Gniezno 
 
 

Maria Suplicka 
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