
UCHWAŁA Nr 291/2022 

Zarządu Powiatu w Radziejowie 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. 

Na podstawie oraz  art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1)  oraz § 8 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 roku  w 

sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub 

publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2007) w związku   art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się konkurs przeprowadzony w dniu 4 lipca 2022 roku  na kandydata 

na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie, ogłoszony i 

przeprowadzony na podstawie Uchwały Nr 276/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 

18 maja 2022 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uzasadnienie 

Na podstawie dokumentacji z przeprowadzonego w dniu 4 lipca 2022 roku postępowania 

konkursowego, celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I 

Stopnia, przekazanej w dniu 5 lipca 2022 roku oraz zgodnie z delegacją zawartą w § 8 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 roku   w 

sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub 

publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
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poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2007 ), Zarząd Powiatu postanawia zatwierdzić przeprowadzone postępowania 

konkursowe jako zgodnie z procedurą.  

 


