
UCHWAŁA ........./........../2019 
RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia ......................... 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających 
siedzibę na obszarze Powiatu Gryfińskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 39 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996, poz.1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, poz. 730 i poz. 761) 
i art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60; zm.: z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), Rada Powiatu w Gryfinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński, obowiązujący od dnia 1 września 2019 r.: 

1) wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91: 

a) II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Warszawskiego - będące czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym, w którym w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022 prowadzone będą klasy 
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum, tj. do czasu 
likwidacji tych klas, 

b) Technikum Zawodowe im. Bohaterów Powstania Warszawskiego - będące pięcioletnim technikum, 
w którym w latach szkolnych 2019/2020 - 2022/2023 prowadzone będą klasy dotychczasowego 
czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum, tj. do czasu likwidacji tych klas, 

c) Branżowa Szkoła I stopnia im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, 

d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Bohaterów Powstania Warszawskiego - będące 
czteroletnim liceum ogólnokształcącym, w którym w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022 
prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 
gimnazjum, tj. do czasu likwidacji tych klas, 

e) Policealna Szkoła Zawodowa, 

2) wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, ul. Dworcowa 3: 

a) Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek - będące czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym, w którym w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022 prowadzone będą klasy 
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum, tj. do czasu 
likwidacji tych klas, 

b) Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy - będące pięcioletnim technikum, w którym w latach 
szkolnych 2019/2020 - 2022/2023 prowadzone będą klasy dotychczasowego czteroletniego technikum 
dla absolwentów gimnazjum, tj. do czasu likwidacji tych klas, 

c) Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy - będące pięcioletnim technikum, w którym w latach 
szkolnych 2019/2020 - 2022/2023 prowadzone będą klasy dotychczasowego czteroletniego technikum 
dla absolwentów gimnazjum, tj. do czasu likwidacji tych klas, 

d) Branżowa Szkoła I stopnia im. ppor. Ryszarda Kuleszy, 

e) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy - będące czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym, w którym w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022 prowadzone będą klasy 
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum, tj. do czasu 
likwidacji tych klas, 

3) wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Nowym Czarnowie: 

a) Szkoła Podstawowa Specjalna, 



b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

4) wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I  w  Chojnie,  
ul. Podmurze 4: 

a) Szkoła Podstawowa Specjalna, 

b) Branżowa Szkoła I stopnia, 

c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

§ 2. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązujący od dnia 1 września 2019 r.: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. A. Omieczyńskiego w Gryfinie, ul. Niepodległości 16 - będące 
czteroletnim liceum ogólnokształcącym, w którym w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022 prowadzone 
będą klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum, tj. do 
czasu likwidacji tych klas - prowadzone przez Gminę Gryfino, 

2) wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych 
w Mieszkowicach, ul. Techników 1 – prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

a) Technikum - będące pięcioletnim technikum, w którym w latach szkolnych 2019/2020 - 2022/2023 
prowadzone będą klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum, tj. do 
czasu likwidacji tych klas, 

b) Branżowa Szkoła I stopnia, 

c) Szkoła Policealna, 

d) Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Michalski 



 

Uzasadnienie 

Konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych 
obowiązującej od 1 września 2019 r., wynika z zapisów art. 217 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którymi 
samorządy dokonując przekształceń szkół oraz likwidacji gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, 
ustaliły sieć szkół na czas określony tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. - Rada Powiatu podjęła 
uchwałę Nr XXVII/177/2017 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 (zm. uchwałą Nr XXVIII/185/2017 z dn. 
28 kwietnia 2017 r.). 

Uchwały podjęte przez samorząd w 2017 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych 
szkół tracą moc 31 sierpnia 2019 r. W konsekwencji wyżej wymienionych przepisów samorząd powiatowy 
zobowiązany jest do ustalenia planu sieci publicznych szkół na podstawie ustawy Prawo oświatowe, który 
będzie obowiązywał od 1 września 2019 r. 

Zgodnie z art. 39 ust. 7 i 8 ustawy Prawo oświatowe, Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.  

Zachodniopomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień 


