
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Żłobka w Stanisławowie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5, art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 13 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz.1324 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powierzam Pani Alicji Kowalskiej stanowisko dyrektora Gminnego Żłobka w Stanisławowie od dnia 
1 stycznia 2023 r. na czas nieokreślony. 

§ 2. Na czas zajmowania stanowiska dyrektora Gminnego Żłobka w Stanisławowie udzielam Pani Alicji 
Kowalskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Gminnego 
Żłobka w Stanisławowie w granicach zwykłego zarządu który obejmuje w szczgólności: 

1) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym żłobka, przyznanymi w budżecie gminy na 
dany rok kalendarzowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 217 ze zm.), 

2) dysponowania powierzonym mieniem ruchomym, 

3) zawierania umów niezbędnych do funkcjonowania żłobka, podejmowania wszelkich działań oraz składanie 
i przyjmowanie wszelkich oświadczeń woli w sprawach związanych ze żłobkiem, 

4) reprezentowanie gminy przed sądami, urzędami, organami administracji publicznej we wszystkich 
postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z działalnością żłobka. 

§ 3. Podejmowanie wszelkich decyzji majątkowych wykraczających poza zakres określony w § 2 wymaga 
każdorazowej zgody Wójta Gminy Stanisławów. 

§ 4. Warunki pracy i płacy oraz zakres obowiązków na stanowisku Dyrektora Gminnego Żłobka 
w Stanisławowie zostaną określone odrębnie. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązujacą od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Wojt Gminy 
 
 

Kinga Anna Sosińska 
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