
UCHWAŁA NR 114/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 lipca 2019 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej 

 w Chełmży 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1, 3 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ) i § 8 ust. 2 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) w zw. 

z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 511), uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  

im. Unii Europejskiej w Chełmży, ogłoszony na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu 

Toruńskiego Nr 87/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży i przeprowadzony 

dnia 16.07.2019 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Konkurs na stanowisko kandydata na dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w 

Chełmży został ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu 

Toruńskiego Nr 87/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.  W dniu 16 lipca 

2019 r. konkurs został rozstrzygnięty. Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia 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), Przewodniczący komisji konkursowej 

niezwłocznie poinformował organ prowadzący o wyniku postępowania konkursowego, w 

trakcie którego wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży – Pana Grzegorza Sosnowskiego. Zgodnie z § 8 ust. 2 cytowanego 

powyżej rozporządzenia w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym organ prowadzący szkołę powinien zatwierdzić uchwałą konkurs na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. 

 

 

 

 

 


