
 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  55 / 2022 
Wójta Gminy Szczytniki 
z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach. 

 
 
 

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 63  ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)              

z a r z ą d z a m,  co następuje: 

 

 

§  1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół              

w Radliczycach w dniu 19 lipca 2022 r.  

powierzam Pani mgr Bogusławie Domagale - stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół                 

w Radliczycach na okres: od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. 

  

 § 2.   Z dniem 1 września 2022 r. udzielam Pani Pełnomocnictwa do zarządzania jednostką 

organizacyjną, stanowiącego załącznik  do niniejszego zarządzenia. 

 

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Administracyjno-

Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczytnikach. 

 

 § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Szczytniki  
Marek Albrecht 

 
                                                                                                 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 55/2022 
Wójta Gminy Szczytniki 
z dnia 31 sierpnia 2022 r.    

 

 
 

P E Ł N O M O C N I C T W O  Nr 30/2022 
 

 
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.         

z 2022 r., poz. 559 ze zm. oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.     
z 2022 r., poz. 1360) udzielam pełnomocnictwa Pani Bogusławie Domagale – Dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Radliczycach do: 

 
 

ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ 
 

pod nazwą 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADLICZYCACH 
Radliczyce 72, 62-865 Szczytniki 

 
w skład którego wchodzą: 

 
1. Szkoła Podstawowa w Radliczycach, 

2. Szkoła Filialna w Mroczkach Wielkich, 

3. Przedszkole w Radliczycach 

 

§ 1. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności:  
 

1. Gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym; 

2. Dysponowanie środkami finansowymi w ramach planu finansowego wynikającego z układu 

wykonawczego budżetu Gminy Szczytniki, przeznaczonymi dla Zespołu Szkół                       

w Radliczycach; 

3. Składanie wniosków do projektu budżetu zgodnie z obowiązującą procedurą; 

4. Działanie jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych     

w zatwierdzonym rocznym planie finansowo-rzeczowym, a do czasu zatwierdzenia planu 

finansowego w ramach 1/12 projektu planu Zespołu Szkół w Radliczycach, po uzyskaniu 

kontrasygnaty Skarbnika Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139, zgodnie                                      

z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1542 ze zm.); 



5. Występowanie w imieniu Gminy Szczytniki przed sądami, organami administracji publicznej, 

organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych             

i egzekucyjnych związanych z działalnością Zespołu Szkół w Radliczycach; 

6. Ustanawianie pełnomocników, w tym pełnomocników procesowych; 

7. Prowadzenie egzekucji należności Zespołu Szkół w Radliczycach; 

8. Udzielania dalszego pełnomocnictwa pracownikowi szkoły na czas nieobecności dyrektora 

spowodowanej urlopem, chorobą lub inną nieobecnością w zakresie bieżącej działalności 

zespołu szkół; 

9. Zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia mienia będącego w zarządzie jednostek 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Stawie, na okres nie dłuższy niż 3 lata, zgodnie            

z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Zarządzenia Nr 3/2016 Wójta Gminy 

Szczytniki z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem i użyczenie 

pomieszczeń w budynkach zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki                   

z równoczesnym powiadomieniem Wójta Gminy Szczytniki o zamiarze zawarcia takiej 

umowy ze zmianą (Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 7 lutego 2019 r.). 

Podejmowanie wszelkich decyzji majątkowych wykraczających poza zakres pełnomocnictwa 

wymaga każdorazowej zgody Wójta Gminy Szczytniki lub odpowiednio Rady Gminy 

Szczytniki.  

 

 § 2. 1. Niniejsze pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez organ, który go 

udzielił. 

 2. W razie odwołania lub wygaśnięcia pełnomocnictwa, pełnomocnik jest zobowiązany do 

zwrócenia Wójtowi Gminy dokumentu pełnomocnictwa. 

 

 § 3.  Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa określonego w § 1 potrzebna jest 

odrębna zgoda Wójta Gminy Szczytniki. 

 

 § 4.  Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 1 września 2022 r. 

 

 


