
Wójt Gminy Lipnik
woj. świ~tokrzyskie

27-540 LipnIk
Z A RZĄD Z E N I E Nr 55/2015

WÓJTA GMINY LIPNIK

z dnia 8 lipca 2015 roku_

w sprawIe udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół we Włostowie
Pani Malgorzacie Krakowiak.

Na podstawie art. 47 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późno zm.), artA3 ust. 2 pkt.2 i 3 oraz ustA, w związku
z art. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz.782 ), art.98 i 99 Kodeksu cywilnego, art. 86 i 87 ~ I Kodeksu
postępowania cywilnego oraz art. 33 ~ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
Wójt Gminy Lipnik zarządza co następuje:

~l.

I. Udziela się Pani Małgorzacie Krakowiak, dyrektorowi Zespołu Szkół we Włostowie

pełnomocnictwa do:

I) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lipnik, zwanej dalej "Gminą" w zakresie

działalności Zespołu Szkół we Włostowie, w tym do zawierania i rozwiązywania

umów z uwzględnieniem pkL3,

2) zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Zespołu Szkół

we Wlostowie, a także dysponowania przydzielonymi w budżecie gminy środkami

finansowymi i planowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym

rozporządzenie wydatkami osobowymi na ubezpieczenia społeczne oraz innymI

wydatkami w tym zakresie do wysokości wynikającej z środków finansowych

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

3) oddawania nieruchomości lub ich części, w tym lokali użytkowych, będących

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół we Włostowie, w najem, dzierżawę albo

użyczenie zgodnie z treścią decyzji o oddaniu w trwały zarząd oraz do ich

wypowiadania z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia,

4) reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami

egzekucyjnymi, we wszystkich postępowaniach sądowych administracyjnych

i egzekucyjnych związanych z działalnością Zespołu Szkół we Włostowie.

5) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-4 pracownikom

Zespołu Szkół we Włostawie, radcom prawnym oraz adwokatom,



6) korzystania z przywilejów i obowiązków Kierownika Zakładu Pracy (pracodawcy)

zgodnie z Kodeksem pracy, ustawą z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty

U.t Dz. U. z 2004 Nr.256 poz.2572 z późniejszymi zmianami) i przepisami

szczególnymi dotyczącymi funkcjonowania szkoły.

7) Wydawania regulaminów, zarządzeń i instrukcji wewnętrznych dla Zespołu Szkół we

Wlostowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Jeśli czynność prawna moźe spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata glównego księgowego Zespolu Szkól we

Wlostowie.

~ 2.

Pełnomocnictwo wynikające z niniejszego zarządzenia ważne jest do odwolania, nie

dłużej jednak, niż przez czas pelnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół we Wlostowie.

~ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od I września 2015 roku.
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