
Zarządzenie nr 444/2017
Burmistrza Wołczyna 

z dnia 24 lipca 2017 roku 

w sprawie  przedłużenia  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Marii
Konopnickiej w Wołczynie

Na podstawie art. 36a ust. 1 w związku z art. 5c punkt 2 ustawy z dnia 07 września 1991
roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, nr 1943, ze zmianami) oraz
art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dziennik Ustaw z 11 stycznia 2017 roku, poz. 60) i art. 30 ust. 2 pkt 3, pkt 5 i art. 47 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz.
446) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W związku ze spełnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z  dnia  27  października  2009  roku  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  osoba
zajmująca  stanowisko  dyrektora  oraz  inne  stanowisko  kierownicze  w  poszczególnych  typach
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dziennik Ustaw z 2009 roku, nr 184, poz.
1436,  ze  zm.),  przedłużam  Pani  mgr  Celinie  Zając  powierzenie  stanowiska  dyrektora  Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie na okres od 01 września 2017 roku do dnia
31 sierpnia 2019 roku włącznie, to jest na 2 lata szkolne. 

§ 2. 

1. Udzielam Pani mgr Celinie Zając pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia bieżącej działalności
jednostki  budżetowej  –  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Marii  Konopnickiej  w  Wołczynie,  które
obejmuje w szczególności dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki
budżetowej, na okres od dnia 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku włącznie, na
zasadach ustalonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa z zachowaniem wymogów i
trybu określonych przez Radę Miejską w Wołczynie i Burmistrza Wołczyna.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 wygasa z upływem okresu powierzenia stanowiska
dyrektora  wymienionej  jednostki  budżetowej  lub  z  dniem  wcześniejszego  odwołania  z
powierzonego stanowiska. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 roku. 

Burmistrz Wołczyna
mgr Jan Leszek Wiącek


