Zarządzenie Nr 124/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.:
Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Wyznacza się Panią Alicję Kuźniarz, nauczyciela zatrudnionego w Szkole
Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu do zastępowania Pani
Anny Pląskowskiej – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława
Reymonta w Uboczu – podczas jej nieobecności.
§ 2. Na czas zastępowania udziela się Pani Alicji Kuźniarz pełnomocnictwa do
dokonywania czynności prawnych, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Załącznik do Zarządzenie Nr 124/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 20 listopada 2018 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski upoważnia
Panią Alicję Kuźniarz do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem
Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu w granicach zwykłego
zarządu.
W szczególności do:
1. Korzystania z przywilejów i wykonywania obowiązków pracodawcy zgodnie z kodeksem
pracy oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej placówki
z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.
2. Dysponowania – przyznanymi w budżecie gminy – środkami finansowymi i planowania
ich zgodnie ze statutem jednostki.
Przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów
lub zlecanie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
placówki.

Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia podpisania do końca roku szkolnego 2018/2019

Zarządzenie Nr 126/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.:
Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Wyznacza się Panią Elżbietę Kilarską, nauczyciela zatrudnionego w Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim do
zastępowania Pani Alicji Kownackiej – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim – podczas jej nieobecności.
§ 2. Na czas zastępowania udziela się Pani Elżbiecie Kilarskiej pełnomocnictwa do
dokonywania czynności prawnych, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Załącznik do Zarządzenie Nr 126/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 26 listopada 2018 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski upoważnia
Panią Elżbietę Kilarską do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim
w granicach zwykłego zarządu.
W szczególności do:
3. Korzystania z przywilejów i wykonywania obowiązków pracodawcy zgodnie z kodeksem
pracy oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej placówki
z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.
4. Dysponowania – przyznanymi w budżecie gminy – środkami finansowymi i planowania
ich zgodnie ze statutem jednostki.
Przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów
lub zlecanie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
placówki.

Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia podpisania do końca roku szkolnego 2018/2019

