
ZARZĄDZENIE  NR  166.2016 

WÓJTA  GMINY  JELENIEWO 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie 
  

 

  Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Powierzam z dniem 29 grudnia 2016 r. pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 

w Jeleniewie Pani Bożenie Sobieszczańskiej wicedyrektorowi tej szkoły do czasu powierzenia 

stanowiska dyrektora szkoły, zgodnie z art. 36 a ust. 2 lub 4 ustawy z dnia  

7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 późn. zm.) nie dłużej 

jednak niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.  

2. Udzielam Pani Bożenie Sobieszczańskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności 

prawnych związanych z wykonywaniem zadań statutowych i bieżącym funkcjonowaniem 

Zespołu Szkół w Jeleniewie, ważnego przez okres na jaki powierzono pełnienie obowiązków 

dyrektora. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

WÓJT GMINY JELENIEWO 

/-/ Kazimierz Urynowicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

do zarządzenia nr 166.2016 Wójta Gminy Jeleniewo  

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie 

  

 Organem uprawnionym do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 

wicedyrektorowi jest organ prowadzący. 

 Sytuacje, w których organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków 

dyrektora szkoły określone zostały w sposób wyczerpujący przez przepisy prawa, w tym przez 

art. 36 a ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 36 a ust. 5 ustawy o systemie oświaty organ 

prowadzący szkołę do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, może powierzyć 

pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na 

okres 10 miesięcy. 

 Na mocy zarządzenia nr 151.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2016 

roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie, Pani Alicja 

Dorochowicz - dyrektor tej szkoły została odwołana ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w 

Jeleniewie z dniem 28 grudnia 2016 r. Okres powierzenia wicedyrektorowi pełnienia 

obowiązków dyrektora szkoły jest ograniczony datą wyłonienia nowego dyrektora szkoły 

zgodnie z art. 36 a ust. 2 lub 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Jeleniewo podjął decyzję o powierzeniu 

wicedyrektorowi pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie Pani Bożenie 

Sobieszczańskiej na okres od 29 grudnia 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.  

 

 

 


