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UCHW ALA NR XXII1/176/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Kłodawie
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę
adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Klodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511 z późn.zm. ) oraz art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zamierza się dokonać przekształcenia
z dniem 31.08.2020r.
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii
Dąbrowskiej
w Kłodawie,
wchodzącego
w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych
w Kłodawie, poprzez zmianę jego adresu siedziby z ul. Mickiewicza
4, 62-650 Kłodawa, na adres ul.
Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa.
§ 2. Zmiana siedziby, o której mowa w § 1, następuje z dniem 31.08.2020r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady
Powiatu Kolskiego

~
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§niM'

Marek Świątek
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII1/176/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie
Klodawie

zamiaru

przekształcenia

wchodzącego

Liceum

Ogólnokształcące

w skład Zespołu Szkół Ogółnokształcących

poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza

Zmiana
porządkowej

szkoły

budynków

głosowania
budynków

adresu

oraz

3, 62-650 Kłodawa;

podyktowana

wynikami

z danymi,

wyznaczonych

jest

które zostały

siedzibach

podane

obwodowych

z §5 ust. 8 pkt 3 rozporządzenia

ewidencji

ulic i adresów

miejscowości,

prawidłowy

weryfikacji

nr porządkowy

W związku
prowadzonych
prowadzenia

zajęć

z dnia

prawidłowości

w Kłodawie,

przedwyborczej

w Obwieszczeniu
komisji

wyborczych.

2012

dot.

o granicach

numeracji

obwodów

Zgodnie

jest dla budynku

Ministra Administracji

9 stycznia

numerów

do

z numeracją

mieszkalnego

od

i Cyfryzacji

w sprawie

( Dz. U. z 20121' poz.

125) oraz

porządkowych

przez Gminę

Kłodawa,

ustala

się

,,3".

z czym należy zastosować

przez

kontroli

numer ,,4" przyporządkowany

18 maja 1944 r. Zgodnie

i Technicznych

w

4, 62-650 Klodawa,

na ul. Mickiewicza

przy ul. Adama Mickiewicza,

przeprowadzonej

im. Marii Dąbrowskiej

jednostki

samorządu

dydaktycznych,

następujący
terytorialnego

wychowawczych

przepis

-art 39 ust. 7a "w przypadku

tworzenie

i opiekuńczych

i likwidacja
stanowi

innych

szkół

lokalizacji

przekształcenie

szkoły.

Przepisy art. 89 stosuje się".
Wobec powyższego
Marii

Dąbrowskiej

Technicznych

w

w Kłodawie

podjęcie
Kłodawie

uchwały

w sprawie zmiany

wchodzącego

w

skład

adresu Liceum
Zespołu

uważa się za zasadne. Zakres przedmiotowy

i stanowi podstawę do zawiadomienia

Szkół

Ogólnokształcące

im.

Ogólnokształcących

tej uchwały ma charakter intencyjny

Kuratora Oświaty.
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