Wójt GrrJny Lipnik
woj. $wi~tokrzyskie
27.540 Lipnik

ZARZĄDZENIE

Nr 49/2015

Wójta Gminy Lipnik
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

dla pełniącej obowiązki Dyrektora

Zespołu Szkół

w Lipniku Pani Danucie Polit.

Na podstawie art. 47 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekstjedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Lipnik zarządza, co następuje:

Ustala się zakres pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół
w Lipniku Pani Danucie Polit zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipnik
Załącznik Nr 1

woj. świ~tokrzyskie

do zarządzenia Nr 49/2015
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 26 czerwca 201Sr

PEŁNOMOCNICTWO NR

12015

Wójt Gminy Lipnik udziela pelnomocnictwa Pani Danucie Polit pełniącej obowiązki
Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku do prowadzenia i zarzadzania w jego imieniu Zespołem
Szkół w Lipniku i reprezentowania go na zewnątrz oraz dokonywania czynności prawnych
związanych z prowadzeniem Zespołu Szkól w Lipniku w granicach zwykłego zarządu.

W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do:

l. Dysponowania
przydzielonymi
w budżecie
gmmy środkami finansowymi
i planowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzania
wydatkami osobowymi na ubezpieczenia społeczne oraz innymi wydatkami w tym
zakresie do wysokości wynikającej z środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie gminy.
2. Zarzadzania 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, ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) i przepisami szczególnymi
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 Szkól
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Udzielania substytucji w zakresie niniejszego pełnomocnictwa wyłącznie podczas
nieobecności Dyrektora spowodowanej urlopem lub chorobą.

Wszelkie czynności przekraczające
Wójta Gminy Lipnik.

zakres pełnomocnictwa

wymagają odrębnej zgody

Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje wraz z aktem powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku od dnia 26 czerwca 2015 roku . jest ważne do
odwołania.

)

