
Uchwała Nr 746   /2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 29 maja 2018 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 2  

im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu na rok szkolny 2018/2019 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995) i art. 110 ust. 3 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)  

oraz § 17 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.  

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.) 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1. Zatwierdza się arkusz organizacji Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława 

Kulińskiego w Wągrowcu na rok szkolny 2018/2019. 

 

 

§ 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 746 /2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 29 maja 2018 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 2  

im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu na rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996) organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacyjny  

po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

W dniu 18 maja br. Wielkopolski Kurator Oświaty wydał opinię dotyczącą arkusza 

organizacji Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu na rok 

szkolny 2018/2019. Stwierdzone w opinii nieprawidłowości naruszające przepisy prawa 

zostały usunięte.  

Natomiast § 17 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 

2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.) określa termin zatwierdzenia arkusza organizacyjnego 

– do 29 maja danego roku.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki  

 

 ____________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 


