UCHWAŁA NR 38/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.) oraz § 11h. ust. 1 i 3
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Unieważnia się konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52,
82-100 Nowy Dwór Gdański, ogłoszony Uchwałą Nr 15/2020 Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkół i placówek,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, w związku z wprowadzeniem
stanu epidemii w Polsce.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr 15/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18
lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkół i placówek, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowodworski
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE
Na mocy Uchwały Nr 15/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18
lutego 2020 r. został ogłoszony konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Uchwała
zawierała załącznik nr 1 do uchwały, określający zasady, wymagania i terminy składania ofert
konkursowych.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 530), w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie
przeprowadza się konkursów na stanowisko dyrektora tych jednostek i jeżeli konkurs został
ogłoszonym i niezakończony przed 26 marca 2020 r., organ prowadzący unieważnia
ogłoszony konkurs.
Przedstawiony projekt uchwały Rady 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.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Starosta Nowodworski
(-)
Jacek Gross

