
Zarządzenie Nr 636/2018 

Wójta Gminy Janów 

z dnia 30 lipca 2018 r. 

 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Adamczyk - dyrektorowi Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Janowie 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018r., poz. 994 późn. zm.) oraz art. 98 i art. 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.) Wójt Gminy Janów zarządza: 

§ 1 

Udzielam Pani Jolancie Adamczyk – dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Janowie: 

1) Pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2) Pełnomocnictwo jest ważne od dnia 01 września 2018 r. do dnia odwołania, jednak nie 

dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023r. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Janów 

/-/ Joanna Ścigaj 

 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 636/2018  

Wójta Gminy Janów  

z dnia 30.07.2018r. 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO  

Na podstawie art. 47 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 994 późn. zm.) udzielam 

 

Pani  

Jolancie Adamczyk 

Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie 

stałego upoważnienia do dokonywania, w ramach zwykłego zarządu czynności związanych 

z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Janowie, 

w szczególności: 

1) do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej 

jednostki, 

2) do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego jednostki 

organizacyjnej, 

3) do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami 

egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych 

i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki organizacyjnej, 

4) do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-3 pracownikom 

oraz radcom prawnym lub adwokatom. 

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do jej 

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) 

lub osoby przez niego upoważnionej. 

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy. 

Pełnomocnictwo jest ważne  od dnia 01 września 2018 r. do dnia odwołania, jednak nie dłużej 

niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. 

 


