ZARZĄDZENIE NR 35/2019
WÓJTA GMINY IŁAWA
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 63 ust. 1 i 29 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (jednolity
tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powierza się Pani Violetcie Sowińskiej stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach od dnia
1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.
§ 2. Zakres czynności prawnych dokonywanych jednoosobowo
pełnomocnictwo stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

przez

Dyrektora

Szkoły,

określa

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński
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Załącznik do zarządzenia Nr 35/2019
Wójta Gminy Iława
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
PEŁNOMOCNICTWO
Na podstawie art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U.
z 2019 r. poz.506) upoważniam Panią Violettę Sowińską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach do
dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem spraw szkoły w granicach zwykłego zarządu.
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do następujących czynności:
1) do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Iława w zakresie działalności kierowanej jednostki oraz
organizacji dowozu uczniów do szkoły,
2) wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy zgodnie z Kodeksem Pracy i przepisami szczególnymi
dotyczącymi funkcjonowania prowadzonego zakładu,
3) dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi,
4) administrowania obiektem i podejmowania czynności związanych z załatwianiem bieżących spraw
dotyczących zwykłej eksploatacji i utrzymywania go w stanie nie pogorszonym,
5) wnioskowania w sprawach wyznaczania przez organ prowadzący innych nauczycieli szkoły, w celu
zastępowania dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności,
6) do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we
wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły,
7) do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Szkoły, radcom prawnym lub adwokatom,
8) pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły.

Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Id: 419FBFE1-F6D2-4EF7-8927-E5599A25492C. Podpisany

Strona 1

