
PROTOKÓŁ Nr 36.2019
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 29 listopada 2019r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski   - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska   - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na  stan  5  członków  w  posiedzeniu  uczestniczyło  3  członków  Zarządu,  zgodnie  
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 14:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Ryszard Dobiesz – Sekretarz Powiatu,
2. Pan Jerzy Suski – Mecenas,
3. Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty Zdrowia,
4. Pani Emilia Lewandowska – pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  z  funkcji  dyrektora  Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu.
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  stanowiska  p.  o.  dyrektora  Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu.
5. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1
Otwarcia  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  dokonał  Pan  Mariusz  Turalski  –  Starosta
Sierpecki  witając  biorących  udział  w  posiedzeniu  członków  Zarządu
(stan członków – 3) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2 
Członkowie Zarządu nie wnieśli zmian do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

1



Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Dyrektora
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w dniu 29 listopada br., zasadne jest zwołanie
posiedzenia Zarządu Powiatu w trybie nadzwyczajnym, ponieważ z dniem 2 grudnia
należy  powierzyć obowiązki nowemu dyrektorowi tej placówki. 
Pan  Mecenas  nadmienił,  iż  ustawodawca  w  przepisach  prawa  nie  przewidział
odwołania  nauczyciela  ze  stanowiska  kierowniczego  za  porozumieniem  stron
z dnia  na dzień.  Złożenie  przez nauczyciela  rezygnacji  jest  podstawą do odwołania,
w trybie trzymiesięcznym. Oznajmił, iż jest przepis z krótszym terminem. Zacytował
art. 66 ust 1 pkt 2 ,,w przypadkach szczególnie uzasadnionych organ powołujący może
odwołać  nauczyciela  w  czasie  roku  szkolnego  bez  wypowiedzenia,  po  zasięgnięciu
opinii kuratora oświaty”. Uważa, że należałoby skontaktować się z kuratorium w celu
wydania opinii.
Pan  Starosta  telefonicznie  skontaktował  się  z  Panią   Bożeną  Woźniak  –   Dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku oraz  - Kierownikiem Delegatury Kuratorium
Oświaty w Płocku, w celu uzyskania informacji w powyższej sprawie. 
Pan Mecenas wyjaśnił Pani Dyrektor faktyczną sprawę.
Pani Dyrektor poprosiła o przesłanie na emaila wniosku oraz projektu uchwały w tej
sprawie. 
Projekt uchwały wraz z wnioskiem został przesłany do Kuratorium Oświaty w Płocku
w celu wydania opinii.
Na  salę  posiedzenia  przybyła  Pani  Bogusława  Lewandowska  –  Naczelnik  Wydziału
Oświaty i Zdrowia.
Pani Naczelnik dodała, że Pani Dyrektor powinna przekazać poradnię protokołem.
Pan Mecenas uważa, że jest to sytuacja szczególna, że dyrektor oświadcza, że nie ma
woli  dalej  wykonywać  swojej  funkcji.  Zaproponował,  podjąć  powyższe  uchwały,
natomiast po wydanej opinii z Kuratorium będzie można podjąć odpowiednią decyzję.
Pan Sekretarz podkreślił,iż nie podjęcie uchwały o odwołaniu wyklucza podjęcie drugiej
o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora.
Pan Mecenas powiedział,  iż  uchwała nie  będzie  miała  tytułu ,,w sprawie  rezygnacji
z  funkcji  dyrektora  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Sierpcu”  tylko
,,w sprawie odwołania Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu’’.
Na tym zakończono dyskusję.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami,
wyjaśnieniami  Mecenasa  oraz  zaproponowaną  zmianą  tytułu  uchwały  jednogłośnie
(3-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 209.36.2019
w  sprawie  odwołania  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 3
Na  salę  posiedzenia  przybyła  Pani  Emilia  Lewandowska  –  pedagog  w  Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej będzie pełnić Pani Emilia Lewandowska.
Pan  Kamil  Różański  zapytał,  czy  w  związku  z  powołaniem  Pani  Emilii
Lewandowskiej  na p. o. dyrektora po ogłoszeniu konkursu i wyborze dyrektora, Pani
Emilia Lewandowska powróci na swoje stanowisko?
Pan  Sekretarz  wyjaśnił,  że  Pani  Emilia  Lewandowska  jest  pracownikiem
mianowanym.  Obecnie  zostało  powierzone  stanowisko,  natomiast  poprzez  akt
mianowania jest w dalszym ciągu nauczycielem tej placówki. Dodał, iż w związku
z odwołaniem z funkcji p.o. dyrektora nie ustaje stosunek pracy. 
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
jednogłośnie (3-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 210.36.2019
w sprawie  powierzenia  stanowiska  p.  o.  dyrektora  Poradni  Psychologiczno  –
Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta podziękował członkom Zarządu za przybycie. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Zarząd

Turalski Mariusz ………………….

Danuta Sekulska Ocicki Jarosław  ………………….

Cześnik Andrzej …………………..

Krystek Sławomir …………………..

Różański Kamil ………………….

3


