
  
 

        

Uchwała Nr XXVIII/203/2021             

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 30 sierpnia 2021 roku 

 

 

 

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 i 3 w związku z  art. 29 ust.1 pkt 1  

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), 

Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 

 

§1 

 

Po uzyskaniu pozytywnej  opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dniem 31 sierpnia 

2021r. likwiduje się  Szkołę Policealną w Zespole Szkół nr 2 w Mławie. 

 

§2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

                                                                                       Barbara Stańczak 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Uzasadnienie 

 

 

Podstawą podjęcia uchwały o likwidacji szkoły jest art. 89 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), 

Likwidacja Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Mławie 

stanowi aktualizację dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Powiat Mławski zgodnie 

ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy Prawo 

Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.                                               

z 2018r. poz.2245) 

Szkoła Policealna dla dorosłych kształcąca  w zawodzie technik informatyk, technik 

turystyki wiejskiej, technik rachunkowości została powołana Uchwałą   Nr XVI/120/2012 

Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej                       

w Zespole Szkół nr 2 w Mławie. 

Powiat Mławski jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół nr 2 w Mławie, w skład  

którego wchodzi Szkoła Policealna. 

Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 do 31.09.2020 r.  nie dokonano naboru                          

z uwagi na brak odpowiedniej liczby chętnych do nauki w tym typie szkoły. 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła w dniu 30 grudnia 2020r. uchwałę intencyjną w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie.  

Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Szkoły 

Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr2 w Mławie. Ponadto powiadomiono                           

o zamiarze likwidacji organizacje związkowe, które wydały pozytywną opinię.   

Podjęcie uchwały o likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu                     

Szkół nr 2 w Mławie ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 

2 w Mławie. 

 

 


