
Uchwała Nr

Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno 

- Wychowawczego w Kole

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Powierza się Panu Dariuszowi Kupińskiemu - wicedyrektorowi Zespołu Opiekuńczo - 

Edukacyjno - Wychowawczego w Kole pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Opiekuńczo 

- Edukacyjno - Wychowawczego w Kole od dnia 2 kwietnia 202Ir. do czasu powierzenia 

stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, nie dłużej niż na 

okres 10 miesięcy.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Kolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 0025.125.185.2021 

Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia 2 kwietnia 2021r.

W związku z podjętą uchwałą Nr 0025.125.184.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 

2 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia Pani Elżbiety Budzińskiej w pełnieniu obowiązków 

nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno -

Wychowawczego w Kole z dniem 2 kwietnia 2021 r. w celu zapewnienia właściwego

funkcjonowania Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, powiat kolski 

jako organ prowadzący placówkę zamierza powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora 

placówki Panu Dariuszowi Kupińskiemu dotychczasowemu wicedyrektorowi Zespołu 

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole od dnia 2 kwietnia 202 lr. do czasu 

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, nie 

dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Zgodnie bowiem z art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie 

z ust. 10 lub 12 tej ustawy, organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków 

dyrektora szkoły wicedyrektorowi, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków 

dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole uważa się za 

zasadne.

Robert Kropia^dwski


