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Uzasadnienie uwagi

Treść ust. 2 powinna brzmieć: Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy na kolejny
rok szkolny do zaopiniowania kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki
doskonalenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
Powołany §23 projektu rozporządzenia określa szczegółową procedurę opiniowania i zatwierdzania planu
pracy publicznej placówki doskonalenia. Przewidziano w nim precyzyjne terminy dotyczące zatwierdzania
planu (przekazanie planu do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do 31 lipca oraz termin na dokonanie
tego zatwierdzenia do 31 sierpnia). Projektodawcy nie określili jednak terminów opiniowania. Nie wskazano
w jakim terminie dyrektor ma przekazać plan do zaopiniowania przez kuratora oraz w jakim terminie kurator
powinien taka opinię wydać. Do niniejszej procedury nie będą miały zastosowania przepisy art. 89 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym, art. 77b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 80a ust. 1
ustawy o samorządzie województwa, ponieważ wskazują one na m.in. zasięganie opinii innego organu, jeżeli
prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu gminy/powiatu/województwa od takiego zaopiniowania.
Natomiast dyrektor placówki, który będzie przekazywał plan pracy publicznej placówki do zaopiniowania
kuratorowi nie jest organem odpowiednio gminy/powiatu/województwa. Stąd też za konieczne należy uznać
wskazanie w treści rozporządzenia terminu na zaopiniowanie planu pracy placówki przez kuratora oświaty,
tak aby możliwe było dochowanie kolejnych terminów wskazanych w tym przepisie.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.
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