
UCHWAŁA NR 746 /2022 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 24 marca 2022 roku 

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

w Wągrowcu 

 

 

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

grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082), § 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na 

stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej, lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego 

kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu 

 w następującym składzie: 

1) Przedstawiciele organu prowadzącego: 

a) Małgorzata Osuch 

b) Karolina Krenz 

c) Justyna Michalska 

2) Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

a) Justyna Ryder 

b) Jacek Skowroński 

c) Marek Sikorski 

3) Przedstawiciele rady pedagogicznej: 

a) Katarzyna Koźlarek 

b) Lucyna Walewska-Jastrząbek 

 

 



4) Przedstawiciele związków zawodowych: 

a) Halina Lubawa - Rajkiewicz 

§2. Na Przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza się Panią Małgorzatę Osuch. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

____________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

Wicestarosta 

 

____________________ 

/Michał Piechocki/ 

 

 

                Jerzy Springer               ______________________                                     

 

                                                 Andrzej Wieczorek   _____________________           

 

Robert Woźniak  ______________________ 

 

 

 



Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR 746 /2021 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 24 marca 2022r. 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

w Wągrowcu 

 

 Uchwała została wywołana na podstawie art. 63 ust. 14, w związku z art. 29 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, który stanowi m.in. że organ 

prowadzący szkołę lub placówkę w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, powołuje komisję konkursową. 

W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

powyższe kompetencje organu prowadzącego wykonuje Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu 

wyznacza   również Przewodniczącego Komisji Konkursowej zgodnie z § 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły 

podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej, lub publicznej placówki oraz trybu 

pracy komisji konkursowej. 

Konkurs wyłaniający kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

w Wągrowcu zostanie przeprowadzony w dniu  12 kwietnia 2022 roku. 

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

____________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 


