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Wójta Gminy Krasocin 
z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych 
w Olesznie 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 21, art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1372), po przeprowadzeniu 
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, zarządzam 
co następuje: 

1.  

Powierzam Panu Rafałowi Pacanowskiemu stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych w Olesznie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. 

2.  

Udzielam pełnomocnictwa Panu Rafałowi Pacanowskiemu o treści stanowiącej załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

3.  

Obowiązki i uprawnienia, w tym obowiązkowy wymiar zajęć  dydaktyczno-wychowawczych 

oraz wysokość  dodatku funkcyjnego określają  odrębne przepisy. 

4.  

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie. 

5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

WÓJT 91INY 

Ireneusz GL2c1i5k 



Załącznik do Zarządzenia Nr 81/21 

Wójta Gminy Krasocin z dnia 31 sierpnia 2021r. 

PEŁNOMOCNICTWO 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu 
cywilnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.) 
i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 

1. Upoważniam Pana Rafała Pacanowskiego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych 

w Olesznie: 

1) do składania oświadczeń  woli w imieniu Gminy Krasocin w zakresie działalności 

kierowanej jednostki; 

2) do zaciągania zobowiązań  w imieniu Gminy Krasocin w ramach planu finansowego 

Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie; 

3) do reprezentowania Gminy Krasocin przed sądami, organami administracji publicznej, 

organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych 

i egzekucyjnych związanych z działalnością  Zespołu Placówek Oświatowych 

w Olesznie; 

4) do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 pracownikom 

Szkoły, radcom prawnym łub adwokatom; 

5) jeżeli czynność  prawna może spowodować  powstanie zobowiązań  pieniężnych, do jej 

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego. 

2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż  na czas pełnienia funkcji Zespołu 

Placówek Oświatowych w Olesznie. 

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

odrębna zgoda Wójta Gminy Krasocin. 

4. Niniejsze pełnomocnictwo może być  odwołane w każdym czasie. 

WÓJT lNY 

Ireneusz Q1iścińskz 


