
UCHWAŁA NR  767 /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  06  lipca 2018 roku 

 

w sprawie odwołania Pana Cezarego Szypulskiego ze stanowiska dyrektora  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu 
 

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku                   

z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

996 ze zm.)  

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. Odwołuje się z dniem 31 sierpnia 2018r. Pana Cezarego Szypulskiego ze stanowiska 

dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.  

 
 

§ 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 767  /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  06  lipca 2018 roku 

 

w sprawie odwołania Pana Cezarego Szypulskiego ze stanowiska dyrektora  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady 

Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, a do zadań zarządu powiatu należy                      

w szczególności: zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

Ponadto, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, zarząd powiatu wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego określone 

w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996             

ze zm.). W myśl art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy organ, który powierzył nauczycielowi 

stanowisko kierownicze w szkole lub placówce: odwołuje nauczyciela ze stanowiska 

kierowniczego w razie: złożenia przez nauczyciela rezygnacji. 

W dniu 15 czerwca br. do tut. Urzędu wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Pana 

Cezarego Szypulskiego na stanowisko nauczyciela języka angielskiego do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu, ul. Bukowska 16 z dniem 01 września 2018r.                                            

Pan Cezary Szypulski jest nauczycielem dyplomowanym z 26 - letnim stażem pracy.                          

Od 01 września 2012r. pełni funkcję dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu,                 

po raz kolejny od 2017 roku.  Jednak z uwagi na sytuację życiową tj. zmianę miejsca 

zamieszkania w najbliższym czasie i możliwością zatudnienia w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu wystąpił do Zarządu z wnioskiem o odwołanie                       

go ze stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich                  

w Wągrowcu z dniem 31 sierpnia 2018r.  

          Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły i odwołanie p. Cezarego Szypulskiego z dniem       

31 sierpnia 2018r. nie spowoduje utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły. Zostanie 

zachowana ciągłość kierowania jednostką. Wobec tego oświadczenie woli o rezygnacji                         

z funkcji dyrektora szkoły powinno być interpretowane zgodnie z wolą osoby składającej                         

to oświadczenie. 

Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przychyla się do wniosku                         

p. Cezarego Szypulskiego i chce umożliwić mu dalszy rozwój zawodowy na stanowisku 

nauczyciela języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu.  

                                                                                       Starosta Wągrowiecki 

 …………………………………… 
      /Tomasz Kranc/ 
 


