
UCHWAŁA NR CV/284/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 3 marca 2021 r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektorowi Powiatowej Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim 

Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.     
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 11ha ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się powierzenie stanowiska Panu Mirosławowi Bieńkowi, Dyrektorowi Powiatowej 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, do 31 sierpnia 2025 roku. 

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

   
   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 31EDD413-2467-4EC1-A730-207EE8CE6482. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora
jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. organ prowadzący może przedłużyć
powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii
organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż
jeden rok szkolny. W przypadku powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na
podstawie § 11h ust. 1a pkt 1, a następnie na podstawie ust. 1 pkt 1, łączny okres przedłużenia
powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż pięć lat szkolnych.

Uchwałą Nr LXXI/176/2020 z dnia 13 maja 2020 r. Zarząd Powiatu w Siedlcach przedłużył
powierzenie stanowiska Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim na okres jednego roku szkolnego tj. od 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Siedlcach może przedłużyć powierzenie stanowiska
Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim najdłużej do 31
sierpnia 2025 r.

Przedłużenie powierzenia stanowiska Panu Mirosławowi Bieńkowi Dyrektorowi Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim zostało pozytywnie zaopiniowane przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty pismem z dnia 19 lutego 2021 r. oraz przez Radę Pedagogiczną
Poradni pismem z dnia 22 lutego 2021 r.

 

Starosta

Karol Tchórzewski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 31EDD413-2467-4EC1-A730-207EE8CE6482. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

