
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ………………../2019 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……………………… 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu wągrowieckiego od 1 września 2019r. 

 

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

(Dz.U. z 2019 poz. 511), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) w związku z art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60                          

ze zmianami) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz klas 

dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych 

czteroletnich techników, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze powiatu Wągrowieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące                                              

od dnia 1 września 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 3. 1.  Uchwała wchodzi w życie od 01 września 2019r. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……………………… 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych                                        

na terenie powiatu wągrowieckiego od 1 września 2019r. 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do  podjęcia uchwały 

określającej plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,                            

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 

powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom                           

i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach                                   

i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki. 

Dotychczasowa uchwała regulująca te kwestie, tj. uchwała Nr XXIX/215/2017 Rady 

Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - 

Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 

dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., na terenie Powiatu Wągrowieckiego 

dotyczyła okresu przejściowego i z  dniem 1 września 2019r. przestanie obowiązywać. Stąd 

istnieje potrzeba podjęcia uchwały w sprawie sieci publicznych szkół obowiązującej od dnia                 

1 września 2019 r. 

Zgodnie z art. 39 ust. 8 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Wielkopolski Kurator Oświaty                  

w Poznaniu pismem z dnia 16 kwietnia br. zaopiniował pozytywnie zgodność planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz z szkół specjalnych na terenie powiatu 

wągrowieckiego od 01 września 2019r.  z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy 

Prawo oświatowe.   

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 została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie projektu 

uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje aktów prawa 

miejscowego” w dniach od 12 do 26 kwietnia 2019r.  W wyniku przeprowadzonych konsultacji 

nie wniesiono żadnych uwag.  

Uchwała nie rodzi skutków finansowych. 

 


