
                 

UCHWAŁA NR  169.V.2017 

         ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

  

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie. 

 
Na podstawie art. 36a  w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943; ze zm.) oraz § 8 ust. 2  rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu 

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu 

pracy komisji konkursowej (Dz.U.  Nr 60, poz. 373; ze zm.) uchwala  się,  co następuje: 

 

 

            § 1 

 

Zatwierdza się konkurs na kandydata  na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Kępnie, przeprowadzony 21 kwietnia 2017 r. na podstawie uchwały     

Nr 160.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 marca 2017 r.  .  

 

     § 2 

 

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej              

w Kępnie wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego jest Pani Elwira 

Leśniewicz-Drzazga. 

 

           § 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

 

           § 4 

 

       

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu  - Witold Jankowski       /-/ 

Członek Zarządu Powiatu               - Grażyna Jany                

Członek Zarządu Powiatu               - Krystyna Możdżanowska    /-/ 

Członek Zarzadu Powiatu               - Michał Błażejewski       /-/ 

Członek Zarządu Powiatu      - Zenon Kasprzak       /-/ 

 

 

 



 

 

                                                 Uzasadnienie 

 
do uchwały Nr  169.V.2017  Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie. 

 

 

 

Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1943; ze zm.) kandydata na stanowisko dyrektora placówki wyłania się w drodze 

konkursu a organem, do którego kompetencji należy jego  ogłoszenie jest Zarząd Powiatu 

Kępińskiego. 

Zasady ogłoszenia konkursu oraz zasady pracy komisji konkursowej określa rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na 

stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej ( Dz.U. Nr 60, poz. 373; ze zm.). 

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, w wyniku którego 

wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 

Kępnie w osobie Pani Elwiry Leśniewicz-Drzazga. Zgodnie z § 8 ust. 2 cytowanego powyżej 

rozporządzenia organ prowadzący szkołę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i 

zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia: 

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego; 

2) przeprowadzenia przez komisję postepowania konkursowego bez wymaganego 

udziału 2/3 jej członków; 

3) naruszenie tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust.1; 

4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. 

Zarząd Powiatu Kępińskiego po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową nie stwierdził 

przesłanek do unieważnienia konkursu w związku z powyższym postanowił konkurs 

zatwierdzić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

                          /-/ WITOLD JANKOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 


