
Zarządzenie Nr J.2{12015 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 14 października 2015r. 

W sprawie: udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom Szkół Podstawowych w zakresie 
dysponowania środkami finansowymi na zakup książek w ramach rządowego programu 
„Książki naszych marzeń" 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Na podstawie §2 pkt 5 umowy nr 400/2015 zawartej w dniu O 1.10.2015r. pomiędzy Wojewodą 
Łódzkim a Gminą Opoczno, w sprawie udzielenia dotacji na zakup książek nie będących 

podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku 
organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w 
zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów oraz promocję 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń" zwanego dalej projektem, udziela się 
Dyrektorom następujących Szkół Podstawowych: 

• Pani Małgorzacie Kozłowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w 
Opocznie, 

• Pani Edycie Czarneckiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie, 

• Pani Anecie Tokarskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie, 

• Pani Małgorzacie Kałużyńskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym, 

• Pani Barbarze Rek - Dyrektorowi Zespołu Szkól w Ogonowicach, 

• Pani Urszuli Wiktorowicz_ Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bielowicach, 

• Pani Helenie Kuśmierczyk - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Libiszowie, 

• Pani Annie Domagalskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Modrzewiu, 

• Pani Ewie Pacan- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Januszewicach, 

• Pani Alicji Ziółkowskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, 

• Pani Marzenie Karolak - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sielcu„ 

pełnomocnictw do: 
1) przeprowadzenia postępowania wyłaniającego oferenta na zakup książek nie będących 

podręcznikami, 

2) dysponowania środkami finansowymi przekazanymi na realizację projektu, 
3) finansowego rozliczenia projektu oraz sporządzenia sprawozdania realizacji projektu i 

przekazania go do Urzędu Miejskiego w Opocznie , Wydział Oświaty w terminie do 4 
stycznia 2016 r„ 

4) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji księgowej środków finansowych otrzymanych na 
realizację projektu zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (tj.Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) oraz wyodrębnienia ewidencji 
księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2013, poz. 885 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych. 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Rafał ie la 




