
 

Uchwała Nr XLV/320/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 18 października 2018 r. 

 

w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVIII/191/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 

2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu  Opolskiego na okres od dnia   1 

września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 219 ustawy z dnia 14 

grudnia  2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

60) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale nr XXVIII/191/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych               

i specjalnych na terenie Powiatu  Opolskiego na okres od dnia   1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w  § 1 uchyla się pkt 5 lit. a i lit. b; 

2) w  § 1 uchyla  się pkt 7 lit. a i lit. b.   

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVIII/191/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu  Opolskiego na okres od dnia   1 

września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

Rada Powiatu Opolskiego w dniu 19 maja 2016 podjęła Uchwałę Nr XIX/126/16                  

w sprawie likwidacji Publicznego Technikum w Chróścinie i Uchwałę Nr XIX/128/16                

w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Chróścinie natomiast                   

w dniu 30 sierpnia 2017 r. Rada Powiatu Opolskiego podjęła Uchwałę Nr XXXII/220/17                

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami 

Przedszkolnymi Specjalnymi w Suchym Borze i Uchwałę Nr XXXII/221/17 w sprawie 

likwidacji Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Suchym Borze. Wobec czego, mając na 

uwadze powyższy stan faktyczny, należy zaktualizować przedmiotową uchwałę. 

 


