
·- -

w sprawie: 

Uchwala Nr 35/113/2020 
Zarządu Powiatu Kazimierskiego 

z dnia 31 marca 2020 roku 

unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych 
w Skalbmierzu 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2019 r. poz . 511 z późn. zm.) oraz §1 lh ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnyc h rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałafłiem i 

zwalc zaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn . zm.) Zarząd Powiatu Kazimier skiego 

uchwala , co następuje : 

§ 1 
Unieważnia się konkur s na stanowi sko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu 

ogłoszony uchwałą Nr 32/ 107/2020 Zarządu Powiatu Kazimier skiego z dnia 5 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kazimierskiego. 

§ 3 
Uchwała wchod zi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy Członków Zarządu: 

Jao Nowak 

Michał Bucki 

Zbigniew Jakubas 

Michał Szczerba 

Marek Olejarski 



w sprawie: 

Uzasadnienie do uchwały Nr 35/113/2020 
Zarządu Powiatu Kazimierskiego 

z dnia 31 marca 2020 roku 

unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych 
w Skalbmierzu 

W związku ze złożeniem przez Panią Beatę Malinowską rezygnacji z pełnienia funkcji 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu , Zarząd Powiatu Kazimierskiego uchwałą 

Nr 25/ 86/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. odwołał ją ze stanowiska dyrektora ww . placówki , 

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia , którego koniec przypada na dzień 31 marca 
I 

2020 roku. 

W celu wyłonienia osoby, która będzie kierować Zespołem Szkół Zawodowych 

w Skalbmierzu po upływie ww. okresu wypowiedzenia Zarząd Powiatu Kazimierskiego Uchwałą 

Nr 32/107 /2020 z dnia 5 marca 2020 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ww. placówki. 

Termin składania ofert upłynął w dniu 20 marca 2020 r. Do dnia 26 marca 2020 r. nie odbyło 

się posiedzenie komisji konkursowej. W związku z powyższym do tego dnia nie został wyłoniony 

kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. 

Zgodnie z § 11 h ust. 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 zwa lczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) organ prowadzący unieważnia konkur s na stanowisko 

dyrektora jedno stki systemu oświaty ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 roku. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniej szej uchwały. 


