
Uchwała Nr XII 84/2019

Rady Powiatu Kols.kiego

z dnia 27 czerwca .2019Ir~

w sprawłe stwierdzenia przekształcenia Ośrod.ka Dokształcania,

Doskonalenia Zawodowego VI .Zespole Szkół Technicznych w ,Kole

ul. Kolej.owa 11, 62-600 Koło w Centrum Kształcenia, Zawodowego w Zespole

Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło.

Na podstawie art, 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 50 ust. 3 i art, 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 22 listopada 20.18 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
° systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
z pćźnlejszvrru zmianami) Rada Powiatu Kolskieqo uchwala, co następuje:

§ 1.. Stwierdza, się, że z dniem l września 2'019 r. dotychczasowy Ośrodek

Dokształcania j Doskonalenia Zawod·owego w Zespole Szkół Technicznych w Kole

ul. Kolejowa 11; 62~600 Koło stał się Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole

Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Centrum Kształcenie Zawodowego

w Zespole Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 111 62-600 Koło.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego .

.§ 4. Uchwała wchodzi w życle z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia

1 września 2019 r.
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Uchwały Nr XI /84/2019

Rady Powiatu Ko.lskiego

z dnia 27 czerwca 201911".

w sprawie stwierdzenia prZ.·e kształcenia Ośrod:ka Dokształcania.
Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technic2n,ych w Kole

ul. Kolejowa 11, 162-600 Koło w Centrum ,Kształcenia Zawod'owego w Zespole

Szkół Technicznvch w Kole ul. Kolejowa 11, 6.2-6.00 Koło w Centrum Kształceni'a

Zawodowego.

Zgodnie z art, 50 ust.3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie

ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie cśwlatv oraz niektórych innych ustaw I

z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy ośrodek dokształcania [ doskonalenla

zawodowego staje się centrum kształcenia zawodowego.

W myśl art, 51 wyżej wymienionej ustawy organ stanowiący jednostki

samorządu tery ortalneqo prowadzący dotychczasowy publtcznv ośrodek dokształcania

i doskonalenia zawodowego w drodze uchwały, stwierdza przekształcenie tego ośrodka

w publlczne centrum kształcenia zawodowego.

Uchwała stanowi akt założvdeiskt publicznego centrum kształcenia zawodowego

w rozumienlu przepisów ustawy zmienianej wart. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą,
W związku z powyższym przyjęcle przedstawionego projektu uważa się za

zasadne.
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