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Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(tekst jednolity:
Oz. U.
z 2014 r., poz. 191 ze zm.) oraz § 10
rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Oz. U. z 2013 r., poz. 393.) Zarząd Powiatu
Kolskiego uchwala, co następuje:
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3) Przedstawiciel organu sprawującego
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Elżbieta Sztanga.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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W oparciu o art. 9 g ust. 2 i 5 art. 91d
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Dz. U. z 2014 r., poz.191
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nauczycieli

Narodowe z dnia 1 marca

2013 r.

(Dz. U. z 2013 r., poz. 393) uzasadnionym jest podjęcie uchwały.
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