UCHWAŁA NR 89/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Ireny Sendlerowej 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 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 63. ust. 1,
12 i 21, w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) uchwala się:
§ 1.
Powierza się Panu Tomaszowi Szczotce stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ul.
Warszawska 52 od dnia 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2023 roku.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowodworski
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE
Zgodnie z § 1. ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r., w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.)
organ prowadzący placówkę ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w placówkach, o
których mowa w ww. rozporządzeniu. W dniu 14 lipca 2021 roku Uchwałą Nr 71/2021
Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze
Gdańskim. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu mogły składać oferty do dnia
6 sierpnia 2021 r., do godz. 14:00. W wyznaczonym w uchwale terminie nie wpłynęła żadna
oferta.
Zgodnie z art. 63. ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), „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.”
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) „Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ
prowadzący szkołę lub placówkę”, ust. 21 „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.”, natomiast zgodnie z art.
29. ust. 1 pkt 2 „(…) art. 63 ust. 1 (…) wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent
miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa”.
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 Nowodworski
(-)
Jacek Gross

