
 

Zarządzenie Nr 141/2022  

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 13 października 2022 r. 

w sprawie:  zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Kopcowej  

              w czasie jego nieobecności 

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082 z późn. 

zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z późn. 

zm.) postanawiam, co następuje: 
   

§ 1. 

Wyznaczam Panią Elżbietę Siudak – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli 

Kopcowej, do zastępowania Pana Krzysztofa Mądzika – dyrektora szkoły, w czasie jego nieobecności w 

okresie od 17 października 2022 do 31.12.2022 roku. 

                                                                                            § 2. 

Upoważniam Panią Elżbietę Siudak, wyznaczoną do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli 

Kopcowej do jednoosobowego działania w imieniu Wójta w sprawie:  

1) Składania oświadczeń woli i zawierania w imieniu Gminy Masłów umów cywilnoprawnych w zakresie 

wynikającym ze statutowej działalności, 

2) Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Masłów w zakresie wynikającym z planu finansowego 

szkoły,  

3) Gospodarowania mieniem Gminy Masłów przekazanym dla szkoły,  

4) Przygotowania lub przeprowadzania postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego. 

5) Reprezentowania   Gminy przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi we wszystkich 

postępowaniach sądowych i egzekucyjnych związanych z działalnością szkoły. 

                                 § 3. 

1. Upoważnienie niniejsze obowiązuje w czasie 17.10 – 31.12.2022 r. . 

2. Upoważnienie nie może być dalej cedowane i może być w każdym czasie odwołane lub zmienione. 

 

     § 4. 

Zastępstwo za dyrektora szkoły odbywa się w ramach dotychczasowych warunków pracy i płacy 

nauczyciela zastępującego. 

§ 5. 

Upoważnienie nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym: zbywania 

nieruchomości, zaciągania pożyczek i czynienia darowizn, bez względu na wartość. Do czynności 

przekraczających zakres pełnomocnictwa konieczna jest każdorazowo zgoda Wójta Gminy Masłów. 

                                                                          

 



 

§ 6. 

Niniejsze upoważnienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje 

upoważniony, drugi egzemplarz dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej i trzeci egzemplarz 

kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. 

                                                                                        § 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy Masłów 

Tomasz Lato 


