Uchwała Nr XVI/l08/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz szkół specjalnych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Oz, U, z 2015 r. poz, 1445 ze zm. ) art. 17 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U, z 2015 r" paz, 2156 ze
zm.), Powiatu Kolskiego

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujący
plan sieci publicznych szkół
których organem prowadzącym jest powiat kolski:

ponadgimnazjalnych,

dla

1. Zespół Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600
Koło,
w którego skład wchodzą następujące typy szkół:
- technikum,
- liceum ogólnokształcące,
- zasadnicza szkoła zawodowa,
- szkoła policealna,
2. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich
w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło, w którego skład wchodzą
następujące typy szkół:
- technikum,
- liceum ogólnokształcące,
- szkoła policealna,

3. Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Kole przy ul. Bliznej 37,
62-600 Koło

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4,

62-650 Kłodawa, w którego skład wchodzą następujące typy szkół:
- liceum ogÓlnokształcące,
- technikum,
- zasadnicza szkoła zawodowa,

S. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. St. Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec,
w którego skład będą wchodzą następujące typy szkół:
liceum ogólnokształcące,
technikum,
zasadnicza szkoła zawodowa,
szkoła policealna,

6. Specjalny
-

Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w

ul. Mickiewicza 14, 62-600 Koło, w którego skład wchodzą
typy szkół:
szkoła podstawowa specjalna,
gimnazjum specjalne,
zasadnicza szkoła zawodowa specjalna,
szkoła przysposabiająca do pracy.

Kole

przy

następujące

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

Powiatu Kolskiego.

§3

Traci ważność Uchwała
29 stycznia 2002 r.

Nr

XLII/189/2002

Rady Powiatu

Kolskiego

z dnia

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ogłoszenia w Dzienniku

Uzasadnienie
do Uchwały

Nr XVI/108/2016

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia

28 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Art. 17 ust. 5

ustawy z dnia

7 września

(j. t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późniejszymi
powiatu

obowiązek

ustalenia

planu sieci

1991 r. o systemie
zmianami

publicznych

) nakłada

oświaty
na radę

szkół ponadgimnazjalnych

i specjalnych.
W związku
nieaukcjonującego

ze zmianami

strukturze

szkolnictwa

ponadgimnazjalnego

na terenie Powiatu Kolskiego zaszła potrzeba ustalenia aktualnej

sieci szkół ponadgimnazjalnych
W związku

w

i specjalnych.

z powyższym

podjęcie

niniejszej

uchwały

należy uznać za

zasadne.
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