
ZARZĄDZENIE Nr 83/2016 

BURMISTRZA  MIASTA I GMINY SKARYSZEW 

z dnia  01 września 2016r. 

 

w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa  zastępcy Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej     im.  s. Władysława Stanisława  Reymonta w Odechowie  

 

        Na podst. art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym      (Dz. U.                  

z 2016r. poz. 446) oraz art. 98 i 99§2 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz.380 i 585) , art. 

86 i 87 kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U z 2014r.poz.101i  i art. 33 kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz.U z 2016r poz.23 i 868 ) – zarządza się: 

 

   § 1.1.Udzielam Pani  Dorocie  Pawlonce  zastępcy dyrektora  Publicznej Szkoły 

Podstawowej  im.  s. Władysława Stanisława Reymonta  w Odechowie  pełnomocnictwa  

do dokonywania w imieniu Gminy Skaryszew czynności  prawnych związanych                                            

z prowadzeniem  szkoły w  zakresie działań  statutowych jednostki w granicach zwykłego 

zarządu. 

         2. Zakres pełnomocnictwa obejmuje w szczególności umocowanie do: 

           1)  pełnienia obowiązków kierownika zakładu pracy w zakresie wynikającym 

               z przepisów prawa, 

           2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników w ramach określonym limitem etatów, 

               oraz wykonywanie  innych czynności związanych ze stosunkiem pracy, 

           3) prawidłowego dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz  

               gospodarowania mieniem, w tym zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy 

               Skaryszew, które nie mogą przekraczać kwot ustalonych w planie  finansowym  

               jednostki, 

           4) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Skaryszew w zakresie praw  

               i obowiązków majątkowych szkoły, 

           5) zlecania remontów, napraw, wynajmu pomieszczeń itp. w obiektach szkoły, 

               na których ustanowiono trwały zarząd i zawierania w tym przedmiocie umów. 

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

              egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach związanych z działalnością 

              szkoły. 

   § 2.1.Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, 

            w tym: zbywania nieruchomości, zaciągania pożyczek i czynienia darowizn. 

        2.Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest każdorazowo 

           zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew. 

  § 3.Niniejsze  pełnomocnictwo ważne jest na okres od 01 września 2016r do 28 lutego 2017r 

        z możliwością wcześniejszej zmiany zakresu pełnomocnictwa lub jego odwołania. 

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy opublikowane zostały w Dz. U z 2014r. poz.379, 293, 435, 567, 616,    1091,1296, 1161, 

1585, 1924, 1626, 945, 1741 i 1296 z 2015r poz.2, 4, 218, 1137, 1062, 1199,1311,1419,539,1567,1635,1854,1505,1418, 
1595,978,1587,1634,1311i218 z 2016r. poz.195, 437, 868, 1177  i 1358) 

                                                 


