
Zarządzenie nr 6k';2019 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie Panu Bernardowi Ziółkowskiemu 

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 ( t.j . Dz. U. z 2019 poz. 506) w oparciu o § 3 pkt. 3 statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie (uchwała Nr XXVIl/330/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016r.) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Udzielam Panu Bernardowi Ziółkowskiemu p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Opocznie, pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w zakresie: 

1) kierowania Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie i reprezentowania go na 
zewnątrz, 

2)do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Opoczno w zakresie działalności kierowanej jednostki, 
3) wykonywania uprawnień i obowiązków pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy i przepisami szczególnymi 
dotyczącymi kierowanej jednostki organizacyjnej , 
4)kierowaniajednostką w zakresie doboru i szkolenia kadr oraz prowadzenia spraw z tym związanych, 
5)korzystania z nieruchomości oddanych kierowanej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd , 

6)dysponowania środkami finansowymi przyznanymi w planie finansowym kierowanej jednostki 
organizacyjnej i planowania tych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
7)zawierania umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań kierowanej jednostki organizacyjnej i 
podejmowania zobowiązań finansowych do wysokości kwot nie przekraczających zapisów ujętych w planie 
finansowym danego roku budżetowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53), 
8)do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opocznie, 
9)zarządzania mieniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie z zachowaniem 
szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i zapewnienia jego 
ochrony, 
1 O)reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we 
wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ll)udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 10 pracownikom Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, radcom prawnym lub adwokatom. 

§ 2. Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Z upoważn~BU~~ 
ndrzef kac„rzak 
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