
   ZARZĄDZENIE  NR 41 /2008 
                          BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.
                                       z dnia 1 kwietnia 2008 roku
                             

w sprawie :  udzielenia  pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Zakładu Usług Komunalnych
                     w Książu Wlkp.

Na  podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz .U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami )  Burmistrz Książa Wlkp. zarządza,
co następuje :

§ 1.  Udziela się  Dyrektorowi  Zakładu Usług Komunalnych  w Książu Wlkp. 
pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w następującym zakresie :
1) zapewnienia obsługi  finansowej Zakładu,
2) zatwierdzania pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych,
3) odpłatnego zbywania środków trwałych w użytkowaniu  do wartości nie przekraczającej 

2500 złotych,
4) powoływania komisji inwentaryzacyjnej  i przeprowadzania inwentaryzacji ,
5) zawierania umów  w sprawie zaopatrzenia w wodę pitną ludności , przemysłu i rolnictwa 

na terenie  Gminy w zakresie istniejącej sieci,
6) zawierania umów w sprawie odbioru ścieków komunalnych  w zakresie istniejących 

urządzeń oczyszczających ,
7) zawierania umów w sprawie wykonania instalacji wewnętrznych, zewnętrznych sieci 

wodno – kanalizacyjnej i robót melioracyjnych,
8) zawierania umów w sprawie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
9) zawierania umów  najmu lokali  mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność 

Gminy lub przez Gminę zarządzanych,
10) zawierania innych umów nie wynikających  z pkt. 5-9  związanych z działalnością 

Zakładu w ramach obowiązujących przepisów  prawa i powyższego pełnomocnictwa,
11) reprezentowania Gminy w postępowaniach sądowych  i administracyjnych w sprawach 

należących  do zakresu działania Zakładu,
12) wykonywania  czynności  wynikających ze stosunku pracy pracowników Zakładu  

w szczególności w zakresie :
  a)  nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę ,
  b)  udzielania urlopów i zwolnień od pracy,
  c)  przyznawania nagród i udzielania kar porządkowych ,
  d)  ustalania i przydzielania obowiązków pracowniczych,
  e)  ustalania organizacji wewnętrznej Zakładu.
13)  udzielania zamówień publicznych związanych z działalnością Zakładu w trybie
       określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
       (Dz.U. z  2007roku  Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)  do kwoty 14.000,00 euro.

§ 2 . Do czynności przekraczających  zakres niniejszego pełnomocnictwa potrzebna 
jest zgoda  Burmistrza Książa Wlkp.



   § 3.  1. Pełnomocnictwa udziela się na czas nieokreślony.
2.Pełnomocnictwo nie może być cedowane na inne osoby.
3.Pełnomocnictwo wygasa z dniem zaprzestania  pełnienia funkcji  lub obowiązków 
Dyrektora Zakładu .

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Książa Wlkp. Nr 121/2007 z dnia 
08 października 2007 roku w sprawie udzielenia p.o. Dyrektorowi Zakładu Usług 
Komunalnych w Książu Wlkp. pełnomocnictwa do jednoosobowego działania.  

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


