UCHWAŁA NR 195/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Licealno –
Gimnazjalnych w Ratajach
Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o
systemie oświaty ( Dz.U. z 2015r. , poz. 2156 ze zm. ) oraz § 6 i § 7 ust. 2 Regulaminu
wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w
szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych
przez Powiat Chodzieski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/199/09 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i
placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Chodzieski (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 67, poz. 948 ze zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się od dnia 1 września 2016r. mgr Ewie Baumgart – wicedyrektor Zespołu
Szkół Licealno – Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach pełnienie obowiązków
dyrektora Zespołu do czasu powierzenia stanowiska dyrektora , jednak nie dłużej niż do 30
czerwca 2017r.
§ 2. 1. Z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora przyznaje się z dniem 1 września 2016r.
dodatek funkcyjny w wysokości 2 100 zł ( słownie: dwa tysiące sto złotych) miesięcznie.
2. Pozostałe warunki pracy i płacy pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta

Julian Hermaszczuk .....................................................

Wicestarosta

Mirosław Juraszek .......................................................

Członkowie
Zarządu :

Eugeniusz Bogdan ……………………………..
Roman Golcz

.................................................

Remigiusz Nowak .................................................
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UZASADNIENIE
Z dniem 31 sierpnia 2016r. kończy się okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach dr. inż. Franciszkowi Wyrwie.
W związku z planowanymi przez MEN zmianami w systemie edukacji ( likwidacja gimnazjum) i w
związku z brakiem stosownych regulacji prawnych, nie został ogłoszony przez Zarząd Powiatu
konkurs na stanowisko dyrektora ZSL-G.
Od 01 września 2016r. nie będzie w Zespole Szkół dyrektora.
Zgodnie z treścią art. 36a ust.5 u.s.o. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi
wyłonionemu w drodze konkursu , Zarząd Powiatu może powierzyć pełnienie obowiązków
dyrektora szkoły wicedyrektorowi, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.
Każde okresowe powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły musi być dokonane w drodze
uchwały Zarządu., bowiem nie jest to „zwykłe” zastępstwo nieobecnego dyrektora .
Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi nie jest uzależnione od jego zgody.
Z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora , pełniącemu obowiązki przysługuje dodatek funkcyjny.
Proponuje się dodatek w wysokości dotychczas otrzymywanej przez dyrektora Fr. Wyrwę.
Mając powyższe na uwadze , podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora nie spowoduje wzrostu kosztów
prowadzenia Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych.
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