ZARZĄDZENIE NR VIII/231/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Przedszkola nr
6 w Orzeszu – Zawiści oraz udzielenia pełnomocnictwa.
Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U.
z 2020r. poz. 910)
zarządzam:
§ 1. Wyznaczam Panią Agatę Erm nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu Zawiści – do zastępowania dyrektora przedszkola Pani Bernadety Siecińskiej od dnia 4 listopada
2020r. na okres usprawiedliwionej nieobecności lub do odwołania.
§ 2. Udzielam Pani Agacie Erm, pełnomocnictwa do kierowania i zarządzania Przedszkolem nr
6 w Orzeszu - Zawiści, a także do reprezentowania go na zewnątrz, w tym do składania
i przyjmowania wszelkich oświadczeń woli w sprawach zwykłego zarządu. Wymienione wyżej
czynności mogą być dokonane w ramach zatwierdzonego rocznego planu finansowego jednostki
z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
§ 3. 1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności upoważnienie do:
1) dokonywania czynności prawnych i finansowych w ramach zatwierdzonego planu finansowego
jednostki, w tym do dysponowania przyznanymi w budżecie Miasta środkami finansowymi
i planowanie ich zgodnie ze statutem jednostki;
2) dokonywania wszelkich rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących: zaciągania zobowiązań
poprzez zlecanie robót, usług, dokonywanie zakupów, wykonywania usług, wynajmowania
pomieszczeń itp. do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) dysponowania kontami bankowymi Przedszkola 6 w Orzeszu - Zawiści;
5) sprawowania czynności zwykłego zarządu w sprawach powierzonych nieruchomości;
6) kierowanie
Przedszkolem
nr
6 w Orzeszu
Zawiści
jako
zakładem
pracy
i prowadzenie spraw z tym związanych, w tym w szczególności dokonywania czynności z zakresu
prawa pracy wobec pracowników prowadzonej jednostki, udzielania pełnomocnictw procesowych
w sprawach z zakresu prawa pracy;
7) dokonywanie innych czynności
i wykonywaniem zadań statutowych,

związanych

z bieżącym

funkcjonowaniem

jednostki

§ 4. 1. Pełnomocnik jest upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocnictw na czas swojej
nieobecności w pracy po uprzednim uzgodnieniu jego osoby z Burmistrzem.
2. Niniejsze pełnomocnictwo wydaje się na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora
przedszkola Pani Bernadety Siecińskiej.
3. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
4. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.
5. Do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest każdorazowo zgoda
Burmistrza Miasta Orzesze.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2020r.

Burmistrz Miasta
Orzesze
inż. Mirosław Blaski
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