
ZARZĄDZENIE NR 621/2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW 

z dnia 1 września 2021 r. 
 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii 

Konopnickiej w Sycowie 
 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1372) oraz art. 98, 99 i 101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1740 ze zm.) oraz art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575) i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

1. Udziela się Pani Edycie Ptak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie 
– pełnomocnictwo do dokonywania jednoosobowo, w imieniu Gminy Syców, czynności prawnych 
z zakresu zwykłego zarządu, to jest do: 
1) reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania 

przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Sycowie jej statutowych zadań przede wszystkim przed 
organami władzy i administracji publicznej, urzędami, bankami, przedsiębiorstwami i innymi 
jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi; 

2) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Syców w zakresie działalności kierowanej 
jednostki; 

3) zawierania umów na wynajem i użyczenie pomieszczeń, lokali administrowanych przez  Szkołę 
Podstawową  Nr 2  Sycowie; 

4) podejmowania innych czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu, dotyczących: 
a. załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,  
b. utrzymania tych rzeczy w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego ich 

przeznaczenia.  
5) występowania w imieniu Gminy Syców przed sądami, organami administracji publicznej, 

organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i 
egzekucyjnych związanych z działalnością szkoły i udzielania pełnomocnictw procesowych w 
zakresie działania placówki radcy prawnemu lub adwokatowi, 

2. Celem zarządu jest zachowanie mienia w stanie niepogorszonym i osiąganie z niego normalnych 
korzyści, w tym pobieranie dochodów i prowadzenie bieżących spraw.  

3. Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym 
zbywania nieruchomości, zaciągania pożyczek i czynienia darowizn. 

 
§ 2 

Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sycowie. 
Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo zgoda 
Burmistrza.  

 
§ 3 

Odwołuje pełnomocnictwo nr 36/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. do zwykłego zarządu mieniem. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dariusz Maniak 

 
Sporządziła: Monika Zobek-Dubicka 
 


