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Zarządzenie Nr 94a/20
Wójta Gminy Krasocin
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie: powołania Dyrektora Żłobka „Wesoly Wiatraczek" 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

*1
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powołuję Panią Paulinę Kłimczyk na Dyrektora Żłobka
„Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie.
*2
Powołanie następuje na czas określony od dnia 16 listopada 2020 r. do 15 maja 2021 r.
*3
Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z Urzędem Gminy Krasocin na czas określony
w* 2.
*4
Warunki pracy i płacy oraz zakres czynności zostaną określone odrębnie.

*5
Udzielam Pani Paulinie Klimczyk Dyrektor Żłobka „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie
pełnomocnictwa, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
*6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zalącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 94a/20
z dnia 16 listopada 2020 r.
Wójta Gminy Krasocin

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 47 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 98 i 99 § 2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), art. 86 i 87 § 2 Ustawa z dnia 17
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.)
i art. 33 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) udzielam z dniem 16 listopada 2020 roku
pełnomocnictwa Pani Paulinie Klimczyk Dyrektor Żłobka „Wesoly Wiatraczek" w Krasocinie
w zakresie:
1.Dokonywania w ramach zwykłego zarządu czynności prawnych związanych z bieżącym
funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Żłobka „,Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie.
2.Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności jednostki.
3.Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Żłobka „Wesoły
Wiatraczek" w Krasocinie przy kontrasygnacie głównego księgowego obsługującego
jednostkę lub osoby przez niego upoważnionej.
4.Reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami
egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych
i egzekucyjnych związanych z działalnością Żłobka „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie.
5.Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 pracownikom Żłobka
„Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie, radcom prawnym lub adwokatom.
6.Pełnomocnictwa udzielam na czas nieokreślony, nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji
Dyrektora Żłobka „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie.
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