UCHWAŁA NR 79/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
w Chodzieży
Na podstawie art. 63 ust.12 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz 32 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu
Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się Pani mgr Zofii Cieślak z dniem 05 września 2019r. stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży (do 31 sierpnia 2019 r. Centrum Edukacji
Zawodowej w Chodzieży) na okres od 05 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek ..............................................
Wicestarosta Julian Hermaszczuk .....................................
Członkowie:

Kinga Buszkiewicz ............................................................
Magdalena Jankowska .......................................................
Adrian Urbański ................................................................
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UZASADNIENIE
Dnia 31 sierpnia 2019 roku upłynął okres powierzenia Pani Zofii Cieślak stanowiska
Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. W związku z tym 27 maja 2019 r.
ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora ww. placówki. Termin składania wniosków upłynął
12 maja br. W wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden kandydat na to stanowisko.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.
1148 t.j.) organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi,
w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
Na mocy art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)
z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży staje
się Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży.
Pani Zofia Cieślak spełnia wszystkie wymagania formalne, określone przepisami prawa,
do objęcia stanowiska dyrektora jednostki. Kandydatura Pani Zofii Cieślak została pozytywnie
zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną Centrum. Ponadto Wielkopolski Kurator Oświaty pismem
z dnia 05 sierpnia 2019r. znak: DP.544.2.6.2019 wyraził pozytywne stanowisko w sprawie
powierzenia pani Zofii Cieślak stanowiska dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.
Zgodne z art.63 ust. 21 w/w ustawy stanowisko dyrektora powierza się na okres 5 lat
szkolnych.
Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje skutków finansowych, ponieważ wynagrodzenie
dyrektora zostało zabezpieczone w planie finansowym jednostki.
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