
WÓJT GMINY 
KRASOCN 

ul. Macierzy Szkolnej 1 
29-105 Krasociri 

Zarządzenie Nr 49121 
Wójta Gminy Krasocin 
z dnia 3l maja 2021 r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie 

Panu Krzysztofowi Jasiowskiemu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § liha ust. I pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 

z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola i Szkoły Podstawowej 

w Krasocinie zarządzam, co następuje: 

*1. 

Przedłuża się  powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. 

Witolda Pileckiego w Krasocinie Panu Krzysztofowi Jasiowskiemu. 

* 2.  

Przedłużenie powierzenia stanowiska, o którym mowa w § 1 następuje na okres od dnia 

1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

* 3.  

1. Uprawnienia i obowiązki, w tym również  obowiązkowy wymiar godzin zajęć  

dydaktycznych wynikające z powierzonego stanowiska dyrektora określają  przepisy 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, a w zakresie 

nieuregulowanym w wymienionych ustawach przepisy Kodeksu pracy i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawne. 

2. Wysokość  wynagrodzenia i dodatków do wynagrodzenia oraz wymiar pensum 

określone zostaną  w odrębnym angażu płacowym. 



* 4. 

Udzielam pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Jasiowskiemu o treści stanowiącej załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

* S. 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie. 

* 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 49/21 

Wójta Gminy Krasocin z dnia 31 maja 2021r. 

PEŁNOMOCNICTWO 

Na podstawie art. 47 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu 
cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) 
i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 
z2020r.poz. 735), 

1. Upoważniam Pana Krzysztofa Jasiowskiego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych 

im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie: 

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 im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie; 

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 im. rtm. 

Witolda Pileckiego w Krasocinie; 

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

Zespołu, radcom prawnym lub 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 firnkcji 

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie. 

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

odrębna zgoda Wójta Gminy Krasocin. 

* 4. Niniejsze pełuomocnictwo może być  odwołane w każdym czasie. 
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