
 

UCHWAŁA NR 383/2017 

 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 14 lipca 2017 r. 

 

 
 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 

 
 

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 814 z późn. zm. ) oraz art. 36 a 

ust. 1, ust. 2 i ust. 13 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z poźn. zm.) uchwala się: 

 

 

§ 1. 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim                

powierza stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze 

Gdańskim Pani Izabeli Narewskiej, nauczycielowi dyplomowanemu, na okres od 1 września 

2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku. 

 
 
 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 
 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

      Starosta 

           (-) 

         Zbigniew Ptak 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 04 lipca 2017 roku Uchwałą Nr 376/2017 Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim zatwierdził konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno 

- Pedagogicznej  w Nowym Dworze Gdańskim. 

W wyniku konkursu Komisja wyłoniła Panią Izabelę Narewską jako kandydata, na 

funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim, 

który otrzymał bezwzględną większość głosów obecnych członków Komisji. 

Zgodnie z art. 36a ust. 1 w związku z art. 5c pkt.  2 ustawy o systemie oświaty, 

stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. W myśl art. 

36a ust. 2 cytowanej ustawy kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania 

się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. 

Na podstawie art. 36a ust. 13 powołanej ustawy Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki 

powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to 

stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. 

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty                   

i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.6 Podniesienie poziomu                        

i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

  

 
      Starosta 

           (-) 

         Zbigniew Ptak 

 


