
ZARZĄDZENIE NR 22/2022 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej 

Na podstawie art. 33 ust. 5 i art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze. zm) oraz w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego 
w Małkini Górnej zarządzam, co następuje: 

§ 1. Udzielam Pani Zofii Grzymkowskiej Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej - 
pełnomocnictwa do jednoosobowego dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Przedszkola 
w granicach zwykłego zarządu. 

§ 2. W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do: 

1) korzystania z przywilejów i obowiązków kierownika zakładu pracy zgodnie z Kodeksem pracy oraz przepisami 
szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej jednostki organizacyjnej - ustawy Prawo oświatowe 
z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych z późniejszymi zmianami i ustawy Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. 
z późniejszymi zmianami; 

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

3) przez dysponowaniu środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów lub zleceń wykonania prac 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w ramach planu finansowego; 

4) udzielania jednorazowo pełnomocnictwa wyłącznie na czas swojej nieobecności. 

§ 3. Pełnomocnictwo upoważnia do wykonywania czynności określonych Statutem i Regulaminami 
Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej. 

§ 4. Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini 
Górnej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. 

 

   

Wójt 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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