
Wójt Gminy Llpni1
woj. świlftokrzyskie

27-540 Lipnik
Z A RZĄD Z E N I E Nr 93/2013

WÓJTA GMINY LIPNIK
z dnia 30 sierpnia 2013 r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół
we Włostowie Pani MAŁGORZACIE KRAKOWIAK

Na podstawie art.47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
Dz. U. z 2013 r ,poz. 594 t.j) Wójt Gminy Lipnik z a r z ą d z a co następuje;

§ l.

Ustala się zakres pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie dla
Pani MAŁGORZATY KRAKOWIAK stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 września 2013 r.



Wójt Gminy Lipnik
Wal. śWI"tokrzySkie

27-540 Lipnik

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Wójta Gminy
Lipnik Nr 9312013 z dnia
30.08.2013

P E Ł N O M O C N I C T W O Nr 2/2013

Wójt Gminy Lipnik upoważnia Panią mgr MAŁGORZATĘ KRAKOWIAK
Dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie do prowadzenia i zarządzania w jego imieniu
Zespołem Szkół we Włostowie i reprezentowania go na zewnątrz oraz dokonywania
czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół we Włostowie
w granicach zwykłego zarządu.

W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do:

1. Dysponowania przydzielonymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowania
ich zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniu wydatkami osobowy-
-mi na ubezpieczenia społeczne oraz innymi wydatkami w tym zakresie do wysokości
wynikającej z środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

2. Zarządzania składnikami majątkowymi szkoły oraz zawieranie umów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania zespołu szkół mieszczących się w granicach zwykłego
zarządu.

3. Korzystanie z przywilejów i obowiązków Kierownika Zakładu Pracy(pracodawcy)
zgodnie z Kodeksem pracy, ustawą z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty
/j.t Dz.U z 2004 Nr.256 poz.2572 z późniejszymi zmianami/ i przepisami szczególny-
-mi dotyczącymi funkcjonowania szkoły.

4. Występowania przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania szkoły
oraz udzielania pełnomocnictw procesowych.

5. Wydawania regulaminów, zarządzeń i instrukcji wewnętrznych dla Zespołu Szkół
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Udzielania substytucji w zakresie niniejszego pełnomocnictwa wyłącznie podczas
nieobecności Dyrektora spowodowanej urlopem lub chorobą.

Wszelkie czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa wymagają odrębnej zgody Wójta
Gminy Lipnik.
Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 01 września 2013 r i jest ważne do dnia
31 sierpnia 2015 r wraz z aktem powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
we Włostowie.


