
Uchwała Nr XV/108/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 21 grudnia 2007r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim .

Na podstawie art.  4  ust.1  pkt  1 i  art.  12  pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.17

ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. z 2004r.

nr  256,  poz.  2572 z  późn.  zm.),  po  uzyskaniu  pozytywnej opinii  Mazowieckiego

Kuratora Oświaty, Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale nr XXVIII/208/05 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 września 2005r.

w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół  ponadgimnazjalnych oraz szkół

specjalnych w powiecie pułtuskim wprowadza się w §1. następujące zmiany: 

1) ust. 2. otrzymuje brzmienie:

“2/  W  Zespole  Szkół  Zawodowych  im.  Jana  Ruszkowskiego  w  Pułtusku,

ul. Al. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku;

2) I Liceum Profilowane w Pułtusku;

3) Technikum Nr 1 w Pułtusku;

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Pułtusku;

5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku;

6) Uzupełniające  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  w

Pułtusku;

7) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku“;

2) w ust. 4 skreśla się pkt 2;

3) ust. 4. otrzymuje brzmienie:

“4/ W Zespole Szkół w Golądkowie, Golądkowo 41, 06-120 Winnica:



1) Liceum Ogólnokształcące w Golądkowie;

2) Technikum Ekonomiczne w Golądkowie;

3) Technikum Mechaniczne w Golądkowie";

4) dodaje się ust.6 w brzmieniu:

“6/  W  Zespole  Szkół  Rolniczych  im.  Jadwigi  Dziubińskiej  w  Golądkowie,

Golądkowo 41, 06-120 Winnica, dla którego organem prowadzącym jest Minister

Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) Technikum w Golądkowie;

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Golądkowie;

3) Technikum dla Dorosłych w Golądkowie;

4) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Golądkowie;

5) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Golądkowie."

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z wyjątkiem zmian określonych w pkt 3

i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Czesław Czerski



Uzasadnienie
do uchwał Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie:

• zmiany  uchwały  w sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  ponadgim-
nazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim,

• założenia Technikum Ekonomicznego w Golądkowie,
• założenia Technikum Mechanicznego w Golądkowie,
• utworzenia Zespołu Szkół w Golądkowie.

Zgodnie z art.17 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty rada
powiatu  ustala  plan  sieci  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  szkół
specjalnych  mających  siedzibę  na  obszarze  powiatu  oraz  prowadzonych  również
przez inne organy prowadzące tak, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszku-
jącym na terenie powiatu lub przebywającym w placówkach realizację obowiązku
szkolnego lub nauki. Ustalenie planu sieci publicznych szkół następuje po uzyskaniu
pozytywnej  opinii  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty,  która  została  wyrażona  w
pismach: z dnia10 kwietnia 2007r. znak: KO.DCI.NP.-KA.431-12/07  oraz z dnia 21
września 2007r. znak: KO.DCI.NP.-KA.431-20/07. 

Rada  Powiatu  w  Pułtusku  w  dniu  28  grudnia  2005r.  podjęła  uchwałę
nr XXXI/226/05  w sprawie  założenia  Liceum Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych
w Pułtusku. Szkoła została włączona w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana
Ruszkowskiego w Pułtusku i rozpoczęła funkcjonowanie od dnia 1 lutego 2006r.

Dyrektor  i  Rada  Pedagogiczna  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Jana
Ruszkowskiego  w Pułtusku  podjęli  inicjatywę  rozpoczęcia  w  roku  szkolnym
20007/2008 w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego innowacji pedagogicznej
w  zakresie  wychowanie  fizyczne.  Do  klasy  pierwszej  liceum  przyjętych  zostało
28 kandydatów. 

Zgodnie  z art.  58 ust.1  i  6 i  art.  62 ust.5  ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty  szkoły są zakładane i włączane do istniejącego zespołu szkół na
podstawie  uchwały  rady powiatu.  Rada  Powiatu  w Pułtusku  w dniu  14  sierpnia
2007r. podjęła uchwałę Nr IX/76/07 w sprawie założenia I Liceum Ogólnokształcące
w Pułtusku i włączenia go w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkow-
skiego w Pułtusku  od dnia 1 września 2007r.

W związku z uchwałą Nr V/36/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lutego
2007r.  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Liceum  Profilowanego  w  Golądkowie
wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Rolniczych  im.  Jadwigi  Dziubińskiej  w
Golądkowie  oraz  postanowieniem  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  z  dnia  10
kwietnia  2007r.  znak:KO.DCI-NP-JJ.431-12/07  w sprawie  pozytywnego
zaopiniowania zamiaru likwidacji w/w szkoły, Rada Powiatu w Pułtusku podjęła w
dniu 14 sierpnia 2007r. uchwałę Nr IX/77/07  w sprawie likwidacji tej szkoły.

W dniu 26 lutego 2007r. Rada Powiatu w Pułtusku, uwzględniając wniosek
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyrażony w pismie z dnia 31 stycznia 2007r.
znak: DONor-761-13/0715, podjęła uchwałę Nr V/35/07 w sprawie wyrażenia zgody



na przekazanie szkół rolniczych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im.
Jadwigi  Dziubińskiej  w  Golądkowie   do  prowadzenia  przez  Ministra  od  dnia  1
stycznia  2008r.  W dniu  15  maja  2007r.  zostało  zawarte  w tej  sprawie  stosowne
porozumienie pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Ministrem. W dniu 30 października
br.  Rada Powiatu w Pułtusku podjęła  uchwałę  Nr XI/85/07 w sprawie wyrażenia
zgody  na  przekazanie  w  formie  darowizny  na  rzecz  Skarbu  Państwa  mienia
związanego  z przekazywanymi  do  prowadzenia  szkołami.  Przejęcie  mienia  przez
Skarb Państwa nastąpi na podstawie umowy darowizny  zawartej w formie aktu nota-
rialnego sporządzonego w terminie do końca grudnia 2007r. 

Ponieważ Minister  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi może przejąć do prowadzenia
tylko szkoły kształcące w zawodach rolniczych, organem prowadzącym dotychczas
funkcjonującego Liceum Ogólnokształcącego w Golądkowie oraz nowo zakładanych
techników kształcących w  zawodach technik ekonomista i technik mechanik będzie
samorząd Powiatu Pułtuskiego. 

W  sporządzonym  akcie  notarialnym  znajdzie  się  zapis,  że  wyłączone  z
Zespołu  Szkół  Rolniczych im. Jadwigi  Dziubińskiej  szkoły,  dla  których  organem
prowadzącym  będzie  samorząd  Powiatu  Pułtuskiego,  będą  miały  prawo  do
nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń, sprzętu i pomocy dydaktycznych Zespołu
Szkół  Rolniczych im.  Jadwigi  Dziubińskiej  w Golądkowie,  do  zakończenia  cyklu
kształcenia, tj. do dnia 31 sierpnia 2010r. Zgodnie z art. 58 ust.1 i 6 i art. 62 ust.5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, szkoły te zostaną, uchwałą Rady
Powiatu  w  Pułtusku,  wyłączone  z  Zespołu  Szkół  Rolniczych  im. Jadwigi
Dziubińskiej w Golądkowie i  włączone do nowo utworzonego z dniem 1 stycznia
2008r.  Zespołu  Szkół  w  Golądkowie.  Utworzenie  nowego  Zespołu  Szkół  w
Golądkowie  zostało  zaopiniowane  przez  radę  pedagogiczną  Zespołu  Szkół
Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

W  związku  z  powyższym  wskazane  jest  dokonanie  zmian  w  uchwale
Nr XXVIII/208/05 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 września 2005r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
w  powiecie  pułtuskim  poprzez  dopisanie  utworzonych  szkół  i  wykreślenie
likwidowanej szkoły.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwał.


