
ZARZĄDZENIE NR 160/2011 
BURMISTRZA  KRAPKOWIC 

z dnia 28.10.2011r. 
 
 

w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Krystynie Nowak 
wicedyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, ul. Szkolna 3. 
 
Na podstawie art. 30 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.258 ust.1 pkt.2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240  
ze zm.) w związku z Zarządzeniem nr 9/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 03 stycznia  
2011 r. i Zarządzeniem nr 10/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 03 stycznia 2011 r. oraz  
art. 37. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 199Ir. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.  
z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

Udziela się pełnomocnictwa Pani Krystynie Nowak wicedyrektorowi Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Krapkowice. 

§ 2 
 

Określenie w pełnomocnictwie „zarząd mieniem i środkami finansowymi" należy rozumieć 
zgodnie z ustawą kodeks cywilny i ustawą o finansach publicznych. W szczególności 
pełnomocnictwo uprawnia do: 
 
1. Jednoosobowego działania w zakresie zarządu mieniem i środkami finansowymi 

prowadzonej jednostki, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w szkołach  
oraz uchwałami Rady Miejskiej w Krapkowicach i zarządzeniami Burmistrza Krapkowic. 

2. Reprezentowania Gminy Krapkowice w sprawach dotyczących prowadzonej jednostki.  
3. Podejmowanie czynności prawnych, w tym zawieranie umów. 
4. Dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły, przyznanymi  

w budżecie Gminy Krapkowice na dany rok kalendarzowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  
oraz ustawą  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, 
poz. 1223 ze zm.). 

5. Dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki między paragrafami  
w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej z zastrzeżeniem zmian 
powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia 
osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi. 

 
§ 3 

 
Określenie w pełnomocnictwie „reprezentowania Gminy Krapkowice" należy rozumieć jako 
upoważnienie do: 
1. występowania w imieniu Gminy Krapkowice przed sądami, organami administracji 

publicznej i organami egzekucyjnymi, we wszystkich postępowaniach sądowych, 
administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością prowadzonej jednostki, 
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2. udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1 pracownikom 
prowadzonej jednostki, radcom prawnym lub adwokatom. 

 
§ 4 

 
Do dokonywania czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa konieczne jest 
uzyskanie każdorazowo zgody Burmistrza Krapkowic. 
 

§5 

Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia stanowiska wicedyrektora szkoły. 
Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdym czasie. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do chwili powrotu do pracy 
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach. 
 
 
 
 

Burmistrz Krapkowic  
 
    Andrzej Kasiura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


