ZARZĄDZENIE NR 281.2019
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 i art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.
1)
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm. ) i art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
2)
postępowania cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1360 z późn. zm. ) i art. 33 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
3)
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. ) oraz § 4 ust. 2
uchwały nr V/41/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie statutu Centrum Usług
Opiekuńczych w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 24, poz. 387) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powierza się Pani Katarzynie Bocheńskiej pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Usług
Opiekuńczych w Zielonej Górze na okres od 1 kwietnia 2019 r. do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to
stanowisko.
§ 2. Udziela się pełniącej obowiązki dyrektora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze
pełnomocnictwa do działania w imieniu Miasta Zielona Góra jak w załączniku do zarządzenia.
§ 3. Warunki pracy i płacy zostaną określone odrębnie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi komórki organizacyjnej urzędu właściwej
ds. społecznych, Skarbnikowi Miasta oraz Sekretarzowi Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz.
80
2)
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 416, 770, 771, 1467, 1499, 1544, 1629,
1637, 1693, 2385 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 60.
3)
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 60.

załącznik
do zarządzenia nr 281.2019
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 29 marca 2019 r.

PEŁNOMOCNICTWO
Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) i art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1025
z późn. zm.) oraz art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.) i art. 33 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Miasto Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, reprezentowane przez:
Janusza Kubickiego - Prezydenta Miasta
udziela pełnomocnictwa
Pani Katarzynie Bocheńskiej – pełniącej obowiązki dyrektora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej
Górze, zwanym dalej „centrum” – do działania w imieniu Miasta Zielona Góra w zakresie zwykłego zarządu
centrum,
a w szczególności do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie działalności kierowanego centrum;
2) reprezentowania Miasta przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we

wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością
centrum;
3) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-2 pracownikom centrum, radcom

prawnym albo adwokatom;
4) do skuteczności czynności prawnej mogącej spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych potrzebna

jest kontrasygnata głównego księgowego centrum;
5) realizacja zadań i zaciąganie zobowiązań tylko w kwotach wynikających z planu finansowego centrum;
6) do zawierania ugód, umarzania i rozkładania na raty należności centrum na zasadach ustalonych przez

Radę Miasta Zielona Góra;
7) do nabywania środków trwałych (ruchomości) zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych oraz

zbywania w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez
przedsiębiorstwa państwowe;
8) do występowania z wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych na zasadach określonych

w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta.
Pełnomocnictwo niniejsze, ważne jest od dnia 1 kwietnia 2019 r. do czasu rozstrzygnięcia konkursu na
to stanowisko.

