
 

 

 

UCHWAŁA nr 87/2019 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO  

z dnia 23 maja 2019 roku  

 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Wągrowcu 

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 2019 r. poz. 511) oraz § 5 Ramowego Statutu Publicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.  

w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. nr 223, poz. 1869 ze zm.) Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się arkusz organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

Wicestarosta 

 

__________________________________ 

/Michał Piechocki/ 

 

 

 Jerzy Springer      _____________________________ 

 

Andrzej Wieczorek ___________________________ 

 

Robert Woźniak     _____________________________ 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały nr 87/2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 maja 2019 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Wągrowcu 

 

Zgodnie z § 5 Ramowego Statutu Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.  w sprawie ramowego statutu publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U.  

z 2002 r. nr 223, poz. 1869 ze zm.) organ prowadzący poradnię zatwierdza arkusz organizacji 

placówki do dnia 25 maja danego roku. W dniu 13 maja br. Wielkopolski Kurator Oświaty 

wydał opinię dotyczącą arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Wągrowcu na rok szkolny 2019/2020. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, po zapoznaniu się 

z opinią zobowiązał panią dyrektor Katarzynę Dereżyńską do usunięcia wskazanych 

nieprawidłowości naruszających przepisy prawa, co jest warunkiem zatwierdzenia arkusza 

organizacji. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

 

___________________ 

      /Tomasz Kranc/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


