ZARZĄDZENIE V/267/2021
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki
dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 31, art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 10 ust. 1 i art. 29 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze
zm.), oraz art. 98 i art. 99 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz.U.2020.1470 ze zm.).
zarządzam co następuje:
§1
Upoważniam Pana Waldemara Błażejowskiego Dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie do
jednoosobowego działania w imieniu Wójta Gminy Frysztak w sprawie:
1) składania oświadczeń woli i zawierania w imieniu Gminy Frysztak umów
cywilnoprawnych w zakresie wynikającym ze statutowej działalności Zespołu Szkół
w Stępinie,
2) zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Frysztak w zakresie wynikającym z planu
finansowego Zespołu Szkół w Stępinie,
3) gospodarowania mieniem Gminy Frysztak użytkowanym przez Zespół Szkół
w Stępinie,
4) przygotowania lub przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
dla Zespołu Szkół w Stępinie,
5) reprezentowanie w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez
Zespół Szkół w Stępinie zadań statutowych przed sądami, organami administracji,
organami egzekucyjnymi i innymi jednostkami w tym osobami prawnymi i osobami
fizycznymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych
i egzekucyjnych związanych z działalnością Zespołu Szkół w Stępinie za wyjątkiem
zawierania ugód,
6) udzielania pracownikom Zespołu Szkół w Stępinie, odpowiednio adwokatom lub
radcom prawnym dalszych pełnomocnictw w zakresie spraw określonych w pkt 1-4,
7) korzystania z praw i obowiązków kierownika zakładu pracy zgodnie z kodeksem pracy
i przepisami szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania jednostki organizacyjnej
gminy.
§2
Czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa wymagają odrębnej zgody Wójta Gminy.
§3
Niniejszego pełnomocnictwa udzielam od dnia 1.09.2021 roku na czas pełnienia obowiązków
dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
(-)
Jan Ziarnik
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

