
UCHWAŁA NR CLVIII/451/2022 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 8 czerwca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Stoku Lackim 

Na podstawie art. 63 ust.10, art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego 
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) Zarząd Powiatu 
w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się konkurs ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Uchwały Nr 
CLIII/440/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

§ 2. Kandydatem na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Stoku Lackim wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego została Pani 
Anna Hołownia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i ust. 10 oraz art. 29 ust. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) stanowisko dyrektora szkoły lub 
placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora 
szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia 
stanowiska dyrektora. Kompetencje w tym zakresie należą do Zarządu Powiatu w Siedlcach. 

W związku z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na podstawie Uchwały Nr 
CLIII/440/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku 
Lackim został wyłoniony kandydat w osobie Pani Anny Hołowni. 

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 
szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu 
pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) organ prowadzący [...] publiczną 
placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs  i zarządza ponowne jego przeprowadzenie 
w razie stwierdzenia: nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania 
konkursowego; przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego 
udziału 2/3 jej członków; naruszenia tajności głosowania; innych nieprawidłowości, które mogły 
mieć wpływ na wynik konkursu.    

   
 

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski  
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