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Wójta Gminy Krasocin 
z dnia 14 września 2021 r. 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Feliksa Raka w Krasocinie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 

z późn. zm.) oraz art. 68 i art. 682  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 82/21 Wójta Gminy 

Krasocin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Krasocinie, zarządzam co następuje: 

Udziela się  Pani Magdalenie Kowalczyk Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Feliksa Raka w Krasocinie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zarzadzenia. 

*2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

WÓJT Ny 

Ireneusz 
 G1 i isk 



Załącznik do Zarządzenia Nr 87/21 
Wójta Gminy Krasocin z dnia 14 września 2021 r. WÓJT GMINY 

KRASOCIN 
ul. Macierzy Szkolnej 1 

29.105 Krai.00in 

PEŁNOMOCNICTWO Nr 40/2021 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) udzielam pełnomocnictwa: 

Pani Magdalenie Kowalczyk 

Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie do dokonywania 
czynności prawnych związanych z prowadzeniem działalności statutowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie w granicach zwykłego zarządu, 
a w szczególności do: 
- zaciągania zobowiązań  do kwot określonych w rocznym planie finansowym biblioteki po 
uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego instytucji kultury, 
- zaciągania zobowiązań  z tytułu umów dotyczących dostawy mediów, których realizacja 
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
instytucji kultury i z których wynikają  płatności wykraczające poza rok budżetowy, 
- występowanie przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi 
w zakresie działania Biblioteki oraz ustanowienia pełnomocników w tym zakresie, 
- dysponowania zabezpieczonymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowanie ich 
zgodnie ze statutem jednostki. 

1. Pełnomocnictwa udziela się  na czas określony do 31 sierpnia 2028 r. 
2. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw zastępcy 
dyrektora instytucji kultury lub innemu pracownikowi tej jednostki, wyłącznie na czas 
nieobecności dyrektora instytucji kultury spowodowanej urlopem, wyjazdem służbowym lub 
chorobą. 
3. Niniejsze pełnomocnictwo może być  odwołane w każdym czasie. 

(podpis wójta) 

Przyjęłam do stosowania i odpowiedzialności. 

WÓJTjGMINY 
(data i podpis) 

Ireneus4 Giiści,jki 


