UCHWAŁA NR 68/.../2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie: upoważnienia Starosty Sępoleńskiego i Wicestarosty Sępoleńskiego do wyrażania
w imieniu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zgody na zawieszenie zajęć w szkołach
i placówkach prowadzonych przez powiat sępoleński.
Na podstawie: art. 26 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 9201), art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.2)
oraz § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1604), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim upoważnia Pana Jarosława Tadycha - Starostę
Sępoleńskiego

do

wyrażania

zgody

na

zawieszanie

zajęć

w szkołach

i placówkach

prowadzonych przez powiat sępoleński.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wyrażana na wniosek dyrektora szkoły lub placówki na
czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone
zdrowie uczniów.
§ 2. Podczas nieobecności Starosty Sępoleńskiego, do dokonywania czynności, o których mowa
w §1 niniejszej

uchwały,

upoważnia

się

Pana

Andrzeja

Maracha

-

Wicestarostę

Sępoleńskiego.
§ 3. 1. Niniejsze upoważnienie udziela się na czas określony, do końca roku szkolnego 2021/2022
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Niniejsze upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie.
§ 4. Zobowiązuje się Starostę Sępoleńskiego do informowania Zarządu Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim o wyrażonych zgodach, których dotyczy niniejsza uchwała.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powi '
Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Katarzyna Kolasa
Iwona Sikorska
Tomasz Fifielski
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Zmiany tekstu jednolitego w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1834;
Zmiany tekstu jednolitego w Dz. Dz. U. z 2021 r. poz. 762.

UZASADNIENIE

W związku z licznymi wnioskami o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w szkołach
prowadzonych

przez

powiat

sępoleński

i koniecznością

podejmowania

decyzji

w trybie

natychmiastowym z uwagi na sytuację epidemiczną, w której może być zagrożone zdrowie
uczniów, wskazane jest upoważnienie Starosty Sępoleńskiego i Wicestarosty Sępoleńskiego do
działania w imieniu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w ww. zakresie.

Zgodnie z art. 48 ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd może upoważnić
pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek
organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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