
 

Uchwała Nr XXXII/225/2021 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 30 grudnia 2021 roku 

 

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Mławskiego 

 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 39 ust.  7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1  

Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół 

specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Mławskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące w brzmieniu załącznika 

do niniejszej uchwały.  

§ 2  

Traci moc Uchwała Nr X/62/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku                         

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Mławskiego, od dnia 1 września 2019 roku.  

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

§  4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

      Przewodniczący Rady Powiatu 

                    Jan Łukasik 

 

 



    
   

Uzasadnienie 

 

Konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

wynika z obowiązku uaktualnienia tego planu w związku z likwidacją Szkoły Policealnej                  

w Zespole Szkół nr 2 w Mławie.  

W dniu 31 sierpnia 2021 r. Rada Powiatu Mławskiego podjęła Uchwałę Nr XXVIII/203/2021 

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie. Uchwała ta 

poprzedzona była Postanowieniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w którym pozytywnie 

zaopiniowano zamiar likwidacji ww. szkoły. 

Wobec przeprowadzonej likwidacji szkoły należy uaktualnić plan sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Mławskiego. 

Dokonano również zmian w nazwach publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych 

przez inny organ prowadzący niż Powiat Mławski.  

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe projekt uchwały został przedstawiony do 

zaopiniowania Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


