
UCHWAŁA  NR 856/2022 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy  

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 21, 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 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1i ust. 

2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1526) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

 

§1. Z dniem 1 września 2022 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta  

w Gołańczy powierza się pani Róży Spychale. 

  

§2.  Stanowisko dyrektora powierza się do dnia 31 sierpnia 2027 roku. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu.  

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Starosta  Wągrowiecki 

 

__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

Wicestarosta 

 

__________________________________ 

/Michał Piechocki/ 

     

Andrzej Wieczorek _____________________________ 

 

 Jerzy Springer      _____________________________ 

 

Robert Woźniak     _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Uchwały nr 856/2022 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia roku 

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  

Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy 

 

 Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) stanowisko dyrektora placówki powierza organ 

prowadzący placówkę na okres 5 lat szkolnych. 

   Z uwagi na zakończenie okresu powierzenia stanowiska dyrektora pani Róży 

Spychale, które upływa w dniu 31 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwałą nr 776/2022 z dnia 12 maja 2022 roku ogłosił konkurs w celu wyłonienia kandydata 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy.  

 Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego kandydatem wyłonionym przez 

Komisję Konkursową w dniu 23 czerwca 2022 roku została ponownie pani Róża Spychała. 

W związku z powyższym, powierzenie pani Róży Spychale stanowiska dyrektora na czas od 

1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku jest uzasadnione. 

 

 

Starosta  Wągrowiecki 

 

__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

 


