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Zarz¹dzenie nr 93/07
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 13 sierpnia2007r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi

Szko³y Podstawowej w Krzemieniewie

w zakresie realizacji programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2007r.

Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz,
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203;Nr 167, poz 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17.
poz. 128) oraz §2 zarz¹dzenia nr 87/07 Burmistrza Gminy w Czarnem z dnia 08 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2007r.

Burmistrz Gminy w Czarnem
zarz¹dza co nastêpuje:

§1
Upowa¿nia Gra¿ynê Jaœkiewicz-Dyrektora

Szko³y Podstawowej w Krzemieniewie do dzia³ania

w imieniu Gminy w sprawach dotycz¹cych realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i m³odzie¿y w 2007r. "Szansa na sukces 2007" okreœlonychumow¹ nr 23/2007 zawart¹
w dniu 21 czerwca 2007r. pomiêdzy Kuratorem Oœwiatyz siedzib¹ w Gdañsku a Gmin¹ Czarne,
w szczególnoœcido:
1. realizacji zadañ zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym z dnia 1 czerwca 2007r. o przyznanie
dotacji ze œrodków publicznych na dofinansowanie programu wyrównywania
edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2007r., w zakresie dzia³añ obejmuj¹ce

szans
Szko³ê

Podstawow¹ w Krzemieniewie,
2. wykorzystania przekazanych przez Gminê w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, œrodków finansowych w kwocie
47.750,00 z³ zgodnie z celem na jaki je uzyska³a, okreœlonymw zadaniach o których mowa
w ust. 1

3. wyodrêbnieniadokumentacji merytoryczneji finansowo-ksiêgowejœrodkówfinansowych

.

otrzymanych na realizacjê zadania zgodnie z zasadamiwynikaj¹cych z ustawy z dnia
29 wrzeœnia1994r. o rachunkowoœci(Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z póŸnozm.)
w sposóbumo¿liwiaj¹cy identyfikacjêposzczególnych
operacjiksiêgowych,
4. sporz¹dzenia sprawozdaniakoñcowego z realizacji zadania wed³ug za³¹czonego wzoru
niezw³oczniepo zakoñczeniuzadania,w terminie nie póŸniejni¿ do 10 grudnia2007r.,
5. prowadzeniapostêpowaniazgodnie z ustaw¹ Prawo zamówieñpublicznych do zamówieñ
na dostawyi us³ugi op³acaneze œrodków
pochodz¹cychz dotacji na realizacjêprogramu.

§2
Pe³nomocnictwojest wa¿nena okresod O1 wrzeœnia
2007r.do 20 grudnia2007r.

§3
Zarz¹dzeniewchodzi w ¿yciez dniempodpisania.
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