
Uchwała Nr  IX/77/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 14 sierpnia 2007r. 

w sprawie:  likwidacji Liceum Profilowanego w Golądkowie.

Na podstawie  art.12  pkt  8  lit.i)  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie

powiatowym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.5c  pkt 1 i pkt 3,

art.59 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U

z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

Z  dniem  31  sierpnia  2007  roku  następuje  likwidacja  Liceum  Profilowanego

w  Golądkowie  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Rolniczych  im.  Jadwigi

Dziubińskiej w Golądkowie.

§2.

Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Starosta Pułtuski w terminie jednego

miesiąca  od  dnia  zakończenia  likwidacji  z  wyjątkiem dokumentacji  z  przebiegu

nauczania, którą przekazać należy Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty  w terminie

jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2007r. 

inż. Czesław Czerski

Przewodniczący Rady



Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie likwidacji Liceum Profilowa-

nego w Golądkowie.

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

wystąpił  z wnioskiem  o  zlikwidowanie  z  dniem  31  sierpnia  2007r.  Liceum

Profilowanego w Golądkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im.

Jadwigi  Dziubińskiej  w Golądkowie. Ostatni  absolwenci  ukończyli  szkołę w roku

szkolnym 20005/2006. Od dnia 1 września 2006r. nie ma nauczycieli zatrudnionych

w  Liceum  Profilowanym  w Golądkowie.  Rada  Powiatu  w  Pułtusku  uchwałą  nr

V/36/07 z dnia 26 lutego 2007r. wyraziła zamiar likwidacji Liceum Profilowanego w

Zespole Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. 

Mazowiecki Kurator Oświaty postanowieniem nr KO.DCI-NP-JJ.431-12/07 z

dnia  10  kwietnia  2007r.  wyraził  pozytywną  opinię  w przedmiocie  likwidacji  tej

szkoły.

Zgodnie  z  art.5c  pkt  1  i  art.  59  ust.1  ustawy  z  dnia  7  września  1991r.

o systemie oświaty szkoły są likwidowane na podstawie uchwały rady powiatu.


