
ZARZĄDZENIE Nr 108.2022 
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 
Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)- zarządzam, 
co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2023 roku zatrudniam Panią Bożenę Rosa na stanowisku: Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej jest Pracodawcą dla jego 
Dyrektora.
2. S tosunek pracy zostanie nawiązany w formie umowy o pracę, w której zostaną określone 
warunki zatrudnienia.

§ 3. Zarządzenie jest ważne z pełnomocnictwem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY 
Rav/a Mazowiecka

Michał
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Załącznik do Zarządzenia Nr 108.2022 
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

ROIS-Or.077.9.2022
PEŁNOMOCNICTWO

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), art. 98 i 99 § 2 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
( Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

udziela

Pani Bożenie Rosa - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rawie Mazowieckiej

pełnomocnictwa
do zarządzania Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej - zwanym 
dalej GOPS

Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności;
1. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności GOPS,
2. zaciąganie zobowiązań finansowych i rozporządzanie mieniem w imieniu Gminy w 

ramach planu finansowego GOPS,
3. reprezentowanie Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami 

egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i 
egzekucyjnych związanych z działalnością GOPS,

4. dokonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 
przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz udzieleniem zamówienia publicznego w 
sposób i na zasadach określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz ustawą 
o finansach publicznych,

5. dokonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z przepisów 
prawa pracy wobec pracowników GOPS,

6. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień pracownikom GOPS na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.

Pełnomocnictwa udziela się od dnia 1 stycznia 2023 roku na czas zatrudnienia lub do dnia 
pisemnego cofnięcia pełnomocnictwa.

WÓJT GMINY
Rawa ^t-cka

Michał Michalik


