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Załącznik   
do Uchwały nr 68/2018 
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

  
 

   
Pełnomocnictwo 

Nr        /2018 

z dnia         kwietnia 2018 roku 
 
 

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
udziela  

 

Panu Markowi Kopel – Dyrektorowi Zarządu Transportu Metropolitalnego 

 

pełnomocnictwa 

 

 

do podejmowania w ramach zwykłego zarządu, wszelkich czynności i składania 
oświadczeń woli w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności 
metropolitalnej jednostki organizacyjnej – Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). 
 
W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do:  

1. wykonywania praw i obowiązków Dyrektora zakładu pracy zgodnie z kodeksem pracy 
i przepisani szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej jednostki 
organizacyjnej,  

2. dysponowania przyznanymi w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
środkami finansowymi, planowania ich zgodnie ze statutem jednostki i przepisami 
obowiązującymi jednostki sektora finansów publicznych. Przez dysponowanie 
środkami finansowymi rozumie się zaciąganie zobowiązań niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania jednostki do wysokości planu na wydatki bieżące 
i inwestycyjne pod warunkiem, że ich zakres został ujęty w planie rzeczowo-
finansowym jednostki na dany rok budżetowy,  

3. dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących 
w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,  

4. udzielania pracownikom jednostki dalszych pełnomocnictw do wszelkich czynności 
i składania oświadczeń woli  podczas nieobecności Dyrektora jednostki, 

5. występowania przed sądami, organami administracji publicznej, organami 
egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, w tym sądowo – 
administracyjnych, postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych związanych 
z działalnością jednostki, 

6. udzielania pełnomocnictw procesowych radcom prawnym, adwokatom i pracownikom 

jednostki, w sprawach dotyczących działania jednostki. 

7. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz  

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Zarządu Transportu Metropolitalnego 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
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Traci moc pełnomocnictwo Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Nr 8/2018  
z dnia 20 lutego 2018 roku. 
 
Pełnomocnictwa udziela się na czas zajmowania stanowiska Dyrektora Zarządu Transportu 
Metropolitalnego 
 
Upoważnienie może zostać w każdym czasie zmienione lub odwołane. 
 
Pełnomocnictwo zgodnie z przepisami art. 102 Kodeksu Cywilnego podlega zwrotowi  
po utracie terminu jego ważności. 

 

 


