
UCHWAŁA NR XLI/241/2023 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 17 marca 2023 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego zmianę nazwy Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach na Uniwersytet w Siedlcach 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 7 Statutu Powiatu Siedleckiego, stanowiącego załącznik do 
uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Siedleckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3916), Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Rada Powiatu w Siedlcach popiera starania władz Uczelni o zmianę nazwy Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na Uniwersytet w Siedlcach. Inicjatywę władz Uczelni 
dotyczącą zmiany jej nazwy należy uznać za działanie mające na celu rozwój potencjału 
Uniwersytetu, który obecnie nie skupia się wyłącznie na naukach przyrodniczych i humanistycznych. 
Należy zauważyć, iż Uczelnia prężnie rozwija się również w naukach społecznych oraz w naukach 
o zdrowiu. Ponadto należy pamiętać, że Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach podjął 
działania związane z rozpoczęciem kształcenia na kierunku lekarskim, a Rada Powiatu w Siedlcach 
również poparła działania władz Uczelni zmierzające do utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczo-
Humanistycznym studiów na kierunku lekarskim (uchwała Nr XXX/189/2022 Rady Powiatu 
w Siedlcach z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie na 
Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim). Poprzez 
podjęcie działań w kierunku zmiany nazwy Uczelni, władze Uniwersytetu wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom i rzeczywistym potrzebom społeczeństwa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Przedmiotowy projekt uchwały jest wynikiem wystąpienia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego o poparcie przez Radę Powiatu w Siedlcach starania Uczelni o zmianę nazwy 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na Uniwersytet w Siedlcach. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
  

Marek  Gorzała 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F1050367-FEB4-48EB-B603-01CCF0EF8638. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



