
ZARZĄDZENIE NR 114/VIII/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wypuszczowi, wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych 
nr 1 w Pleszewie, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego 

w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego” oraz ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew. 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Upoważniam Pana Jacka Wypuszcza – wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, 
w ramach którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie do wypełniania 
obowiązków w zakresie realizowanego przez gminę zadania, na podstawie umowy  
o powierzenie grantu nr 2430/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 
dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego”,  z dnia 28 kwietnia 2020 r. zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 
w zakresie zapewnienia realizacji zadań projektu w w/w jednostce. 

§ 2. 1. W ramach upoważnienia zobowiązuję Pana Jacka Wypuszcza do użyczania osobom trzecim - 
uczniom lub nauczycielom w/w jednostki, którzy zgłosili brak możliwości realizacji nauki zdalnej z powodu 
braku sprzętu umożliwiającego realizację nauki w w/w sposób – sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz 
ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew i przekazanego przez Miasto i Gminę Pleszew. Sprzęt 
został przekazany jednostce  protokołami przekazania do używania nr 1/Z-SZ/2020  z dnia 6 maja 2020 r. oraz 
1/N-Z/2020  z dnia 6 maja 2020 r. i może zostać użyczony w/w osobom na okres czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, wprowadzony w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID- 19. 

2. Wicedyrektor zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy użyczenia z rodzicem/opiekunem 
prawnym ucznia lub nauczycielem, regulującej czas i zasady użytkowania sprzętu oraz przestrzegania 
postanowień w niej zawartych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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