
                                                        
UCHWAŁA Nr,.......513/98 / 09

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia ......16 stycznia 2009 r.

w  sprawie  wniesienia  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  projektu 
uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu 

Na podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca 1998 ,r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje: 

§ 1.
Wnieść  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  projekt  uchwały  w sprawie 
zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Paweł Kaźmierczak – przewodniczący - .....................................

2. Andrzej Twardowski – członek - .....................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek  - .....................................

4. Sławomir Fułek – członek - .....................................      

5. Adam Pijankowski – członek - .....................................



                                                                                                                       
UCHWAŁA Nr ........... /............. / 09
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia ........................... 2009 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu 

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.                     o 
systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.) oraz art. 4 
ust.,1  pkt  1 ustawy  ,z  ,dnia  ,5  ,czerwca  1998,r.  o  samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w  
Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża zamiar likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu  z dniem 31 sierpnia 
2009'r.  

§ 2.
Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do  prowadzenia  działań  zmierzających  do 
likwidacji, o których mowa w § 1.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie do projektu 
UCHWAŁY NR .........../............./09
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia ........................ 2009,r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoła publiczna 
może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący 
pod warunkiem zawiadomienia co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 
likwidacji rodziców, właściwego kuratora oświaty po uzyskaniu pozytywnej 
opinii.

Konieczność  likwidacji  Technikum  Nr  2  w  Studzieńcu  jest 
następstwem uchwały Nr 79/XII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 
listopada  2007  r.  w  sprawie  przekazania  szkół  wchodzących  w  skład 
Zespołu  Szkół  Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia  przez  Ministra 
Rolnictwa   i   Rozwoju   Wsi  oraz  uchwały  Nr  80/XII/07  Rady  Powiatu 
w Sierpcu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia Technikum Nr 2 
w Studzieńcu ze struktury Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

Na mocy powyższych uchwał z końcem roku szkolnego 2008/2009, tj. 
dnia  31.08.2009  r. wygasa  cykl  kształcenia  szkoły,  czyli  jej  statutowa 
działalność  i  na  nowy rok  szkolny  2009/2010 nie  będzie  już  prowadzony 
nabór uczniów. Wolne pomieszczenia po Technikum Nr 2 zostaną z korzyścią 
dla  uczniów  i  nauczycieli  przeznaczone  na  rozszerzenie  bazy  lokalowej 
Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu, dla którego organem prowadzącym 
jest  Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.  W  związku  z  powyższym 
likwidacja technikum jest zasadna.

Likwidacja w/w szkoły w trybie art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 
r.  o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
wymaga  podjęcia  przez  organ  prowadzący  uchwały  intencyjnej.  Po 
podjęciu  w/w uchwały  będą  wykonane  wstępne  czynności  likwidacyjne 
(zawiadomienie  rodziców,  kuratora  oświaty  oraz  organ  wykonawczy 
powiatu).


