
UCHWAŁA .................... 

RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia .................... 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

na terenie powiatu gryfińskiego 

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

z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz.730 ) w związku 

z art. 217 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/177/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego uchyla się §4 i §6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Roman Michalski 

 



 

UZASADNIENIE 

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr  XXVII/177/2017  

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego. 

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora podejmuje 

uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Powiat Gryfiński otrzymał pozytywną opinię na wskazany w ustawie czas, w związku z tym zachodzi 

konieczność uchylenia zapisów §4 i 6 przedmiotowej uchwały, które wskazują ustalenie sieci szkół również 

od dnia 1 września 2019 r. 

 

Zważając na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień 


