
Uchwala nr . ??.:

Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie 

Panu Jerzemu Florianowi Markowskiemu

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 1 Iha ust. 1 pkt 1 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 COYID-19 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Kłodawie oraz zakładowych organizacji związkowych uchwala się, co następuje:

§1
Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Kłodawie Panu Jerzemu Florianowi Markowskiemu na okres od dnia 

1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Kolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński ........Z...................... ,......

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak....... ..............................................

4. Członek Zarządu - Zbigniew SzareckjX^........./... .............

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak....... .



UZASADNIENIE

do Uchwały nr

Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia....... ..............................  2021 r.

W dniu 31 sierpnia 2021 roku upływa okres, na który zgodnie z Uchwałą Zarządu 

Powiatu Kolskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku powierzono stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie Panu Jerzemu Markowskiemu.

W związku z powyższym oraz z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora szkoły, w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki 

systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 roku, jaką w obecnej sytuacji zagrożenia 

epidemiologicznego daje organowi prowadzącemu zapis w § 1 Iha ust. 1 pkt 1 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 COYID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 

z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych podjęcie 

niniejszej uchwały uważa się za zasadne.


