Zarządzenie Nr 25.2020
Wójta Gminy Poraj
z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Choroniu
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz § 11h ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493),
zarządzam, co następuje:
§1
Przedłuża się powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Choroniu Pani Dorocie Mizera na okres 1 roku, od dnia 1 września 2020 roku do 31
sierpnia 2021 roku.
§2
1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Dorocie Mizera które obejmuje umocowanie
do czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącego funkcjonowania i wykonywania
zadań statutowych jednostki organizacyjnej Gminy Poraj.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25.2020
Wójta Gminy Poraj
z dnia 10 czerwca 2020 roku

Pełnomocnictwo
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U
z 2020 r. poz. 713)
upoważniam
Panią Dorotę Mizera
do prowadzenia i zarządzania w moim imieniu jednostką organizacyjną pod nazwą Szkoła
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Choroniu i reprezentowania jej na zewnątrz.
Wymienione wyżej czynności mogą być dokonane w ramach zatwierdzonego rocznego planu
finansowego placówki z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Pełnomocnictwo upoważnia do:
1. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej
jednostki.
2. Dokonywania czynności prawnych i finansowych w ramach zatwierdzonego planu
finansowego placówki.
3. Dokonywania wszelkich rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Podejmowania decyzji o remontach i modernizacjach w ramach posiadanych środków
finansowych (dotyczy to w szczególności poprawy warunków funkcjonowania
placówki, stanu bhp, p. poż. itp.) i organizowania przetargów na prace remontowobudowlane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wraz z podpisywaniem
umów cywilno-prawnych w tym zakresie.
5. Sprawowania czynności zwykłego zarządu w sprawach nieruchomości będących
w użytkowaniu oraz pozostałego mienia.
6. Kierowanie szkołą jako zakładem pracy i prowadzenia spraw z tym związanych.
7. Dokonywania innych czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły
i wykonywaniem zadań statutowych.
Do skuteczności każdej czynności prawnej, powodującej powstanie zobowiązań
majątkowych niezbędna jest kontrasygnata głównego księgowego jednostki budżetowej.
Zastrzegam sobie prawo zmiany decyzji o remontach oraz prawo
współdecydowania w zakresie inwestycji jednostki budżetowej.
Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku do 31
sierpnia 2021 roku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Poraj zastrzega sobie
prawo odwołania niniejszego pełnomocnictwa ze skutkiem natychmiastowym.
Wójt Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak

