
ZARZ4DZENIE NR ORG.0050.27.2021 
WOJTA Gl\1INY BABOSZEWO 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia peinomocnictwa dyrektorowi Szkoly Podstawowej im. J. Wybickiego 
w Baboszewie. 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poin. zm.), art. 98, 99 §2 i 106 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks eywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z poin. zm.), art. 86 
i 87 §2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postypowania eywilnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z poin. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. 
Kodeks postypowallia administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poin. zm.) w zwi(j.zku 
z art §llha ust. 1 pkt 1 rozporZ(j.dzenia Ministra Edukaeji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. 
w sprawie szczegolnych rozwi(j.zan w okresie czasowego ograniezenia funkcjonowania 
jednostek systemu oswiaty w zwi(j.zku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493 ze zm.) zarzqdzam, co nastypuje: 

§ 1 
1. Udzielam Panu Arturowi Piotrowskiemu dyrektorowi Szkoly Podstawowej 

im. J. Wybickiego w Baboszewie, pelnomocnictwa do: 
1) skladania oswiadczen woli w imieniu Gminy Baboszewo w zakresie biezqcej 

dzialalnosci kierowanej jednostki; 
2) zaci(j.gania zobowi<!Zan w ramach planu finansowego Szkoly Podstawowej 

im. J. Wybickiego w Baboszewie; 
3) wystypowania w imieniu Gminy Baboszewo przez sqdami, organami administracji 

publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkieh postypowaniach sqdowych, 
administracyjnych i egzekueyjnych zwi<!Zanych z dzialalnosci(j. Szkoly Podstawowej 
im. J. Wybickiego w Baboszewie, 

4) udzielania dalszych pelnomoenietw proeesowyeh w zakresie okreslonym w pkt 3 
praeownikom Szkoly Podstawowej im. J. Wybiekiego w Baboszewie, radeom prawnym 
lub adwokatom. 

2. Jezeli ezynnosc prawna moze spowodowac powstanie zobowi,!zan pieniyznych, 
do jej skuteeznosci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy Baboszewo 
lub osoby przez niego upowaZnionej. 

§2 
Pelnomocnietwo wazne jest do odwolania, nie dluzej niz na ezas zajmowania stanowiska 
dyrektora Szkoly Podstawowej im. J. Wybiekiego w Baboszewie. 

§ 3 
Do ezynnosei przekraezaj,!cych zakres pelnomoenictwa okreslonego w §l wymagana 
jest odrybna zgoda Wojta Gminy Baboszewo. 

§4 
Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2021 r. 
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