
UCHWAŁA NR 492  /2017 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 18 maja 2017 roku. 

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej             

w Wągrowcu  

 

 

Na podstawie art. 36a ust. 6 i w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), 

§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie 

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki 

oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.)  

oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) 

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) Jerzy Springer  

b) Andrzej Wieczorek 

c) Robert Woźniak  

2) Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

a) Mirosława Abrau-Diaz 

b) Adela Łabuzińska 

c) Brygida Wieczorek 

3) Przedstawiciele rady pedagogicznej: 

a) Katarzyna Michalska 

b) Andrzej Działowski 

 



4) Przedstawiciele rady rodziców: 

 a) Katarzyna Kubale 

 b) Marek Pytliński 

5) Przedstawiciele związków zawodowych: 

a)     Dariusz Sobański - przedstawiciel  Zarządu Oddziału ZNP Miasta i Gminy 

Wągrowiec 

b)  Lech Szymanowski - przedstawiciel Zarządu Regionu Wielkopolska                

NSZZ „Solidarność”  

§2. Na Przewodniczącego komisji konkursowej wybrano Jerzego Springera.  

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

____________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

 Jacek Brzostowski            ______________________                                     

 

Jerzy Springer             ______________________ 

 

Robert Woźniak  ______________________ 

 

 

 



Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR 492  /2017 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 18 maja 2017 r. 

 

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. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), 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, zgodnie z brzmieniem art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, powyższe kompetencje organu prowadzącego wykonuje 

Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu powołuje również Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 

szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 60, poz. 373 ze zm.). 

Konkurs wyłaniający kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Wągrowcu zostanie przeprowadzony w dniu 06 czerwca 2017 roku. 

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

____________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 


