
ZARZĄDZENIE NR 85/2020 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 7 września 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej do zastępowania 
dyrektora przedszkola podczas jego usprawiedliwionej nieobecności 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 
oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Wyznaczam Panią Martę Sierotę – nauczycielkę zatrudnioną w Przedszkolu Samorządowym w Małkini 
Górnej - do zastępowania dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej Pani Zofii Grzymkowskiej 
podczas jej nieobecności. 

§ 2. Jednocześnie udzielam pełnomocnictwa Pani Marcie Sierocie zastępującej dyrektora Przedszkola 
Samorządowego w Małkini Górnej w szczególności do: 

1) kierowania Przedszkolem zgodnie z Kodeksem pracy oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi 
funkcjonowania prowadzonej jednostki organizacyjnej – zawartymi w ustawie Prawo oświatowe z dnia 
14 grudnia 2016 r., w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i  w ustawie 
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.; 

2) dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowania ich zgodnie ze statutem 
jednostki oraz w ramach planu finansowo-rzeczowego; 

3) przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów lub zlecenie wykonawstwa prac 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w ramach planu finansowego; 

4) udzielania jednorazowo pełnomocnictwa wyłącznie na czas swojej nieobecności. 

§ 3. Niniejsze pełnomocnictwo określone w § 2 obowiązuje tylko w okresie nieobecności dyrektora 
Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej.  

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 66/2009 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 2 września 2009 r. w sprawie 
wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej do zastępstwa dyrektora w przypadku 
jego nieobecności. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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