
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ………………../2019 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……………………… 2019 r. 

 

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Młodzieży                    

w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk.                              

dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 106 ust. 1 w związku z art. 113 

ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245                  

ze zm.)  Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. dostosowuje się nazwę Szkoły Policealnej nr 2               

dla Młodzieży w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. ppłk. dr. 

Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), w związku z czym 

nazwa tej szkoły otrzymuje brzmienie: Szkoła Policealna nr 2 w Wągrowcu.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……………………… 2019 r. 

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Młodzieży                    

w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk.                              

dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu 

 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 

2245 ze zm.) wprowadziła zmiany w zakresie organizacji szkół policealnych.              

Od 1 września 2019r. szkoła policealna będzie funkcjonowała bez podziału                   

na szkołę dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której 

kształcenie w zależności od zawodu, będzie mogło być prowadzone w formie 

dziennej lub w formie stacjonarnej lub formie zaocznej. 

W związku z przyjętymi zmianami na podstawie art. 106 ww. ustawy organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę policealną 

zobowiązany jest do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania nazwy tej szkoły 

do obowiązujących przepisów prawa. Ponieważ w Zespole Szkół nr 2                              

im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego nr 2 w Wągrowcu funkcjonuje Szkoła 

Policealna nr 2 dla Młodzieży w Wągrowcu, zachodzi potrzeba dostosowania 

nazwy szkoły i nadanie jej nazwy Szkoły Policealnej nr 2 w Wągrowcu. Szkoła 

w terminie do 30 listopada 2019 r. dostosuje swoją działalność do zmian 

ustawowych, w tym w szczególności statut. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) projekt uchwały został przekazany 

właściwym organizacjom związkowym. Uzyskał pozytywną opinię. 

Uchwała nie rodzi skutków finansowych. 

 

 

 

 


