
ZARZĄDZENIE NR 235/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Siereckiej dyrektora Zespołu Szkół Publicznych 
w Lenartowicach do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Pleszew w zakresie realizacji zadania 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych w szkole podstawowej.

Na podstawie art. 47 z ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, 
poz. 994 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Annę Marię Sierecką – dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, 
w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach  do składania 
w imieniu gminy Pleszew oświadczeń woli w zakresie realizowanego zadania w ramach środków finansowych 
pozyskanych z 0,4% rezerwy w roku 2018 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej - 
w zakresie zadań dotyczących Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach.

§ 2. Pełnomocnictwo obejmuje wszystkie czynności faktyczne i prawne związane z realizacją zadania 
określonego w § 1, a w szczególności :

1) zawieranie umów, zleceń z wykonawcami i zaciągnięcie zobowiązań;

2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz 
wydatków dokonywanych z tych środków w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych.

§ 3. Zobowiązuję Panią Annę Marię Sierecką  – dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, 
do:

1) respektowania założeń ujętych we wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% 
rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych z dnia 12 czerwca 
2018r.;

2) przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wytycznych dotyczących zamówień publicznych;

3) prowadzenia dla zadania odrębnej ewidencji księgowej otrzymanych środków finansowych oraz wydatków 
dokonywanych z tych środków;

4) zachowania najwyższej staranności przy realizacji powierzonego zadania;

5) wykorzystania środków finansowych w terminie do 26 grudnia 2018 r.

6) zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na konto Gminy Pleszew w terminie do 31 grudnia 
2018r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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