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Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia .•łk.I{V:~Q....~fh.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późno zm.) oraz art. 38 ust. 1 pkt 2 i art. Sc pkt 2 ustawy z dnia 7 września

(I

1991r. o systemie

oświaty

(t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 1943, z późno zm.), po zasięgnięciu

opinii

....____

Wielkopolskiego

Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§1

Odwołuje się Panią Elżbietę Budzińską ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole z dniem 31 sierpnia 2017r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Kolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia .~~.~~On
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Na podstawie Uchwały nr XXX111/215/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia
2017r. w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole
przy ul. Kolejowej

13, 62-600 Koło, dotychczas działający samodzielnie

Szkolno - Wychowawczy

Specjalny Ośrodek

w Kole z dniem 1 września 2017 roku staje się częścią składową

nowo utworzonego Zespołu.
Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, dyrektor zespołu jest dyrektorem
placówek
dyrektorów

wchodzących

w skład Zespołu, w związku z tym

konieczne jest odwołanie

dotychczas samodzielnych jednostek, które z dniem 1 września 2017 roku wejdą

w skład zespołu oraz powołanie dyrektora Zespołu.
Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący Zarząd Powiatu, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce
w przypadkach
odwołać

O

szczególnie uzasadnionych,

nauczyciela

ze

stanowiska

po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, może

kierowniczego

w

czasie

roku

szkolnego

bez

wypowiedzenia.
Wniosek o wydanie opinii w sprawie odwołania Pani Elżbiety Budzińskiej ze stanowiska
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole z dniem 31 sierpnia 2017r.
został zaopiniowany pozytywnie przez Wielkopolskiego

Kuratora Oświaty w Poznaniu pismem

nr WOSiP.544.4.8.2017 z dnia 12 maja 2017r.
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