
Zarządzenie Nr 115/2011 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikom gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek 

organizacyjnych zgodnie z załącznikami od 1 do 7 niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr 81/07 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek 

organizacyjnych. 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta 

Zdzisław Czucha 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 115/2011 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

  

Kościerzyna, dn. 20 czerwca 2011 r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 

Kodeksu postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

udzielam pełnomocnictwa 

 

Pani JANINIE CZAJA 

Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Kościerzynie 

 

1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie 

działalności kierowanej jednostki, 

2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego MOPS, 

3. do reprezentowania Gminy Miejskiej Kościerzyna przed sądami, organami administracji 

publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, 

administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością MOPS, 

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

MOPS, radcom prawnym lub adwokatom, 

5. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej 

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego 

budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej, 



6. pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

Burmistrz Miasta 

Zdzisław Czucha 

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 115/2011 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

  

Kościerzyna, dn. 20 czerwca 2011 r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.   z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

udzielam pełnomocnictwa 

 

Pani  ALICJI  KIRSTEIN 

Dyrektorowi Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie (BOPO) 

 

1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie działalności 

kierowanej jednostki, 

2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego BOPO, 

3. do reprezentowania Gminy Miejskiej Kościerzyna przed sądami, organami administracji publicznej, 

organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i 

egzekucyjnych związanych z działalnością BOPO, 



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

radcom prawnym lub adwokatom, 

5. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności 

potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez 

niego upoważnionej, 

6. pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora 

Biura Obsługi Placówek Oświatowych. 

 

 

Burmistrz Miasta 

Zdzisław Czucha 

  

 

 

 

 

 Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 115/2011 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

  

Kościerzyna, dn. 20 czerwca 2011 r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.   z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

udzielam pełnomocnictwa 

 



Panu  DARIUSZOWI  KISIELEWSKIEMU 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościerzynie 

 

1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie działalności 

kierowanej jednostki, 

2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Szkoły, 

3. do reprezentowania Gminy Miejskiej Kościerzyna przed sądami, organami administracji publicznej, 

organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i 

egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły, 

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

radcom prawnym lub adwokatom, 

5. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności 

potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez 

niego upoważnionej, 

6. pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 1. 

 

 

Burmistrz Miasta 

 

Zdzisław Czucha 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 4  

do Zarządzenia Nr 115/2011 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

  

Kościerzyna, dn. 20 czerwca 2011 r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.   z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

udzielam pełnomocnictwa 

 

Panu  WIESŁAWOWI TRZEBIATOWSKIEMU   

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie 

 

1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie działalności 

kierowanej jednostki, 

2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Szkoły, 

3. do reprezentowania Gminy Miejskiej Kościerzyna przed sądami, organami administracji publicznej, 

organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i 

egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły, 

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

radcom prawnym lub adwokatom, 

5. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności 

potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez 

niego upoważnionej, 

6. pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2. 

 



 

Burmistrz Miasta 

Zdzisław Czucha 

 

 

 

Załącznik Nr 5 

do Zarządzenia Nr 115/2011 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

  

Kościerzyna, dn. 20 czerwca 2011 r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.   z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

udzielam pełnomocnictwa 

 

Pani  GRAŻYNIE NYKIEL   

Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie 

 

1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie działalności 

kierowanej jednostki, 

2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Zespołu, 

3. do reprezentowania Gminy Miejskiej Kościerzyna przed sądami, organami administracji publicznej, 

organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i 

egzekucyjnych związanych z działalnością Zespołu, 



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

radcom prawnym lub adwokatom, 

5. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności 

potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez 

niego upoważnionej, 

6. pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora 

Zespołu Szkół Publicznych nr 1. 

 

 

Burmistrz Miasta 

 

Zdzisław Czucha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 

do Zarządzenia Nr 115/2011 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

 

Kościerzyna, dn. 20 czerwca 2011 r. 

 



PEŁNOMOCNICTWO 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.   z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

udzielam pełnomocnictwa 

 

Pani  GABRIELI  KREFT   

Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie 

 

1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie działalności 

kierowanej jednostki, 

2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Zespołu, 

3. do reprezentowania Gminy Miejskiej Kościerzyna przed sądami, organami administracji publicznej, 

organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i 

egzekucyjnych związanych z działalnością Zespołu, 

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

radcom prawnym lub adwokatom, 

5. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności 

potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez 

niego upoważnionej, 

6. pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora 

Zespołu Szkół Publicznych nr 2. 

 

 

Burmistrz Miasta 

 

Zdzisław Czucha 

  

 

 

 



Załącznik Nr 7 

do Zarządzenia Nr 115/2011 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

 

Kościerzyna, dn. 20 czerwca 2011 r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.   z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

udzielam pełnomocnictwa 

 

Pani  LIDII  WALEWSKIEJ   

Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie 

 

1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie działalności 

kierowanej jednostki, 

2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Zespołu, 

3. do reprezentowania Gminy Miejskiej Kościerzyna przed sądami, organami administracji publicznej, 

organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i 

egzekucyjnych związanych z działalnością Zespołu, 

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

radcom prawnym lub adwokatom, 

5. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności 

potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez 

niego upoważnionej, 

6. pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora 

Zespołu Szkół Publicznych nr 3. 

 



 

Burmistrz Miasta 

 

Zdzisław Czucha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


