
Zarządzenie nr 496/2022 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

nr sprawy: WO.077.41.2022

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), 
zarządzam, co następuje:

§1 .
Udzielam pełnomocnictwa Pani Magdalenie Ćwiacz - Dyrektorowi Miejskiego Zespołu 
Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim, dla którego organem prowadzącym jest 
Miasto Maków Mazowiecki do dokonywania jednoosobowo, w imieniu Burmistrza Miasta Maków 
Mazowiecki czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą statutową działalnością 
jednostki, nie przekraczającą zwykłego zarządu.

§2 .
1. Pełnomocnictwo w ramach zwykłego zarządu obejmuje:

1) kierowanie działalnością Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie 
Mazowieckim i reprezentowania go na zewnątrz, w tym do występowania w sprawach 
dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez placówkę jej zadań statutowych przed 
wszystkimi organami administracji samorządowej, rządowej, urzędami, przedsiębiorstwami 
i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi,

2) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Miejskiego Zespołu Przedszkoli 
Samorządowych, przyznanymi w budżecie na dany rok kalendarzowy, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 856 ze zm.), w tym 
poprzez zawieranie i aneksowanie umów w zakresie dostaw towarów i usług niezbędnych 
do zapewnienia realizacji zadań statutowych placówki i jej prawidłowego funkcjonowania,

3) składanie oświadczeń woli w zakresie działalności placówki,
4) organizowanie obsługi administracyjnej i gospodarczej placówki,
5) podejmowanie innych czynności nieprzekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym:

a) prowadzenie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatację rzeczy, nieruchomości 
i praw,

b) utrzymania rzeczy, nieruchomości i praw w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego 
ich przeznaczenia.



6) Występowanie w imieniu Miasta Maków Mazowiecki przed sądami powszechnymi, sądami 
administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi 
i podatkowymi w sprawach wynikających z działalności statutowej jednostki.

7) Udzielanie dalszych pełnomocnictw w zakresie pkt. 6.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej 
skuteczności potrzebna jest zgoda Skarbnika Miasta Maków Mazowiecki lub jego Zastępcy.

3. Podejmowanie zobowiązań dotyczyć może wyłącznie środków zamieszczonych w planie 
finansowym placówki, nie dotyczy zbywania jej majątku.

§3.
Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym: 
zbywania nieruchomości, zaciągania pożyczek i czynienia darowizn, bez względu na wartość. 
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwo konieczne jest każdorazowo zgoda Burmistrza 
Miasta Maków Mazowiecki.

§4.
1. Pełnomocnictwo udzielone jest na czas wykonywania obowiązków dyrektora jednostki.
2. Pełnomocnictwo wygasa z dniem odwołania z pełnionej funkcji lub rozwiązania stosunku pracy.
3. Pełnomocnictwo może zostać w każdym czasie zmienione lub odwołany w formie pisemnej.
4. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


