
UCHWAŁA Nr 375/2016 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 04 sierpnia 2016roku 

 

uchylająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Kamili 

Drzewosz- nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

 Na podstawie art. 9 g ust. 2w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

roku Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr 346/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 lipca 2016 

roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Kamili Drzewosz - nauczyciela 

kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu  

 

§ 3. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Starosta Wągrowiecki 

 
__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

Wicestarosta 
 

__________________________________ 
/Michał Piechocki/ 

 
 

 
Jacek Brzostowski _____________________________ 

 

 Jerzy Springer      _____________________________ 

 

Robert Woźniak     _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały nr 375/ 2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 04 sierpnia 2016 roku 

 

uchylającej uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Kamili 

Drzewosz- nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

 

Pani Kamila Drzewosz nauczyciel kontraktowy zgodnie z art. 9 d ust. 7 oraz  art. 9 b 

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. 

zm.) w dniu 28 czerwca 2016 roku złożyła wniosek o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 

 W dniu 21 lipca 2016 roku Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podjął uchwałę 

powołującą skład komisji egzaminacyjnej, której celem miało być przeprowadzenie egzaminu 

na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z § 10 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 

2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 

r. poz. 393). W dniu 04 lipca 2016 roku przeprowadzono analizę formalną wniosku o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego, w wyniku której stwierdzono, że wniosek Pani Kamili 

Drzewosz nie spełnia wymagań formalnych. Pismem z dnia 05 lipca 2016 roku szczegółowo 

wskazano wnioskodawczyni stwierdzone braki oraz wezwano nauczyciela do ich usunięcia  

w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Termin usunięcia braków upływał z dniem 25 lipca 

2016 roku.  

  W dniu 25 lipca 2016 roku ( data stempla pocztowego) Pani Kamila Drzewosz 

wystosowała pisemną prośbę o usunięcie wniosku i zwrot dokumentów.  

  Zważając na fakt, iż postępowanie stało się bezprzedmiotowe, podjęcie 

przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 
__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 


