
ZARZĄDZENIE NR 114/2022 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni do załatwiania spraw 
z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania praw i obowiązków wierzyciela dotyczących egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych gminy Małkinia Górna 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.), art. 17b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) art. 52 ust. 9 o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1930 ze 
zm.) oraz uchwały z dnia 26 lutego 2018 r. nr 292/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna, zarządzam co następuje: 

§ 1. Upoważniam Panią Ewę Szymanik - dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni do: 

1) załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie dotyczącym obniżenia do 50% opłaty za czas 
przekraczający bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka uczęszczającego do Oddziałów 
Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni zgodnie z zasadami określonymi przez 
Radę Gminy Małkinia Górna; 

2) do wykonywania w imieniu Wójta Gminy Małkinia Górna praw i obowiązków wierzyciela w sprawach 
dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych gminy Małkinia Górna, o których mowa 
w art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 pkt 2, obejmuje w szczególności upoważnienie do: 

1) wydawania postanowień dotyczących postępowania egzekucyjnego; 

2) wystawiania i przesyłania zobowiązanemu upomnień; 

3) wystawiania i przesyłania do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych dotyczących niepodatkowych 
należności budżetowych - opłat wskazanych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, do przymusowego 
ściągnięcia wymienionych w nich należności wraz z kosztami egzekucyjnymi wraz z informacją, a także 
wniosków o nadanie klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej; 

4) zawiadomienia organu egzekucyjnego o każdej zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym 
wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz o zdarzeniu powodującym zawieszenie lub 
umorzenie postępowania egzekucyjnego i ustaniu przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego, 
okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej w wyniku 
zdarzeń zaistniałych po dniu wystawienia tytułu wykonawczego, a także o zobowiązanym i jego majątku 
w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej. 

§ 3. Upoważnienia udzielam na czas sprawowania funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Prostyni. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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