Uchwała Nr ll/..f.?..../2019
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
prowadzonego przez Powiat Sępoleński.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 63 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.1), w porozumieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady
pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§1- Powierza się od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 roku stanowisko

dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim Panu Mariuszowi Czerwińskiemu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powi?*"*
Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Katarzyna Kolasa
Iwona Sikorska
Tomasz Fifielski

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz.
1669 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, poz. 730 i poz. 761.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr ..df.
/...i£../2019
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 czerwca 2019 roku

Zgodnie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 996 ze zm.) „Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ
prowadzący szkołę lub placówkę." Przepis art. 63 ust. 12 mówi: „Jeżeli do konkursu nie
zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ
prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady
pedagogicznej." W związku z tym, że komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu
18 kwietnia 2019 roku nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora ww. szkoły,
podpisane zostało porozumienie pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty
a Zarządem Powiatu Sępoleńskiego reprezentowanym przez Starostę Sępoleńskiego
Jarosława Tadycha, w sprawie ustalenia kandydata, któremu organ prowadzący zamierza
powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim na okres 5 lat
szkolnych, tj. od 01.09.2019 r. do 31.08.2024 r., w osobie Pana Mariusza Czerwińskiego.
Na podstawie powyższego Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim powierza
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim na okres 5 lat szkolnych,
tj. od 01.09.2019 do 31.08.2024 r. Panu Mariuszowi Czerwińskiemu.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Inicjator: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
SP.LS-T, 06.06.2019

