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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie nadania imienia Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku wchodzącemu w skład 
Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.1)) oraz na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i § 1 ust. 3 załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia 
ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 320) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół 
Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, nadaje się imię "Zbigniewa Lenarta", w wyniku czego Centrum 
przyjmuje nazwę: Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 im. Zbigniewa Lenarta w Białymstoku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 
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Uzasadnienie

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz na podstawie

art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.  1082) i § 1 ust. 3
załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych
statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz.
U. z 2019 r. poz. 320), zgodnie z którym centrum imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

Organem kompetentnym do nadania imienia jest Rada Miasta Białystok.

Z inicjatywą nadania imienia Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku wystąpili:

Izba Przemysłowo Handlowa w Białymstoku oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św.
Józefa w Białymstoku.

Pismem znak: Ldz/35/08/21 z dnia 26 sierpnia 2021r. Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta Białystok z wnioskiem o nadanie Centrum Kształcenia
Zawodowego Nr 2 w Białymstoku imienia "śp. Zbigniewa Lenarta" - zasłużonego przedsiębiorcy, wywodzącego
się ze środowiska rzemieślników, który swoją postawą i działaniem przyczynił się do rozwoju szkolnictwa
zawodowego.

Pismem znak: 410.21.2021 z dnia 2 września 2021 roku Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w
Białymstoku w imieniu Rady Pedagogicznej zwrócił się do Prezydenta Miasta Białegostoku z wnioskiem o
nadanie Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku imienia "Zbigniewa Lenarta". Wraz z wnioskiem
dyrektor przedstawił uchwałę Nr 14/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w
Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 imienia
"Zbigniewa Lenarta".

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku to placówka z wieloletnią tradycją, która od początku
swego istnienia związana była ze środowiskiem lokalnym i realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu
wynikające z programów nauczania.

Poprzez nadanie imienia Centrum uzyska swoją indywidualną tożsamość i wyróżni się spośród innych placówek
oraz zaktywizuje i zintegruje całe środowisko zawodowe w oparciu o autorytet patrona i wartości, które
reprezentował swoją działalnością.

Pan Zbigniew Lenart był wybitnym specjalistą w dziedzinie blacharstwa i lakiernictwa. Zmarł 13 czerwca 2020
roku. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, był
Członkiem Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Starszym i Podstarszym Cechu Rzemiosł Różnych i
Przedsiębiorczości w Białymstoku. Pan Zbigniew Lenart został uhonorowany najwyższym odznaczeniem w
rzemiośle - Szablą Kilińskiego. Ponadto od 2008 roku wchodził w skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, a także
Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, powołanej w 2012 roku. Przez ponad 40 lat z sukcesami prowadził własną
firmę blacharsko-lakierniczą.

Pan Zbigniew Lenart był związany zawodowo i prywatnie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Białymstoku. W
latach 1992-1997 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego. Angażował się w rozwój szkoły,
służył nauczycielom i uczniom swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu w szkole
został utworzony nowy zawód – blacharz lakiernik.

Mistrz Zbigniew Lenart może być przykładem i autorytetem dla uczniów. Szkoła z dumą kontynuuje tradycje
kształcenia młodzieży w dziedzinie blacharstwa i lakiernictwa - obecnie w zawodzie blacharz samochodowy w
Branżowej Szkole I stopnia Nr 2.

Mając na uwadze ww. argumentację zasadne jest nadanie Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 imienia
"Zbigniewa Lenarta".

Proponowane działania nie spowodują dodatkowych obciążeń budżetu, za wyjątkiem zmiany tablic i pieczęci.
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