
Zarządzenie Nr  79/2014 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia  29 sierpnia  2014 r.  

 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu 
oraz udzielania pełnomocnictw pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Jeleniu 
 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5 i art.47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 36a ust. 5 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.), zarządzam co następuje:    

§ 1. Z dniem 1 września 2014 roku powierza się  Panu Andrzejowi Łesyk pełnienie 
obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu na okres nie dłuŜszy  
niŜ do 28.02.2015 roku. 

§ 2. Udziela się Panu Andrzejowi Łesyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności 
prawnych związanych z prowadzeniem szkoły, w granicach określonych w załączniku nr 1  
do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do tego wynagrodzenia 
określają odrębne przepisy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia  
1 września 2014 roku. 

 



     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2014 
    Burmistrza Bornego Sulinowa  

z dnia 29 sierpnia 2014 roku 
 
 
 
 

PELNOMOCNICTWO 
 
 

Gmina Borne Sulinowo, z siedzibą w Bornem Sulinowie, ul. Aleja Niepodległości 6, 
reprezentowana przez mgr Renatę Pietkiewicz – Chmyłkowską – Burmistrza Bornego 
Sulinowa, na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr z 2014 r. poz.121) i art. 33 Kodeksu postępowania 
administracyjnego niniejszym udziela pełnomocnictwa 

 
Panu Andrzejowi Łesyk 

pełniącemu obowiązki  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu 
 
 

1) do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej 
jednostki, 

2) do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Szkoły 
Podstawowej w Jeleniu, 

3) do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, 
organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, 
administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością szkoły, 

4) do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 
pracownikom Szkoły Podstawowej w Jeleniu, 

5) jeŜeli czynność prawna moŜe spowodować powstanie zobowiązań pienięŜnych, do jej 
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy(głównego księgowego 
budŜetu) lub osoby przez niego upowaŜnionej, 

6) pełnomocnictwo waŜne jest do odwołania, nie dłuŜej niŜ przez czas pełnienia 
obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu. 

 


