
 

UCHWAŁA  NR  819   /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 11 października 2018 roku 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie 

 

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 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 13 pkt 2 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. Z dniem 11 października 2018 roku powierza się Panu Maciejowi Dureckiemu pełnienie 

obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w 

Antoniewie do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, nie dłużej jednak niż do dnia                      

10 sierpnia  2019 r. 

 

§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 819  /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 11 października 2018 roku 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie 

 

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 ze 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. 63 ust. 1 i ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 996 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl art. 63 ust. 1 i ust. 13 ustawy do czasu 

powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może 

powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których 

nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.   

Z uwagi na konieczność odwołania Pani Iwony Grzegorzewskiej ze stanowiska 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie im. Janusza Korczaka 

w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez wypowiedzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu zachodzi konieczność zachowania ciągłości 

kierowania placówką. Na podstawie art. 63 ust. 13 ustawy Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

powierzył pełnienie obowiązków wicedyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie im. Janusza Korczaka, do czasu powierzenia stanowiska 

dyrektora, nie dłużej jednak niż do dnia  10 sierpnia  2019r. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne  

i uzasadnione. 

Starosta  Wągrowiecki 

 

__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 
 


