
 

 
 

Uchwała nr ....................  
Rady Powiatu Drawskiego  

z dnia ........................ 2019 r. 
 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  
oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

drawskiego, od dnia 1 września 2019 roku 
 

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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 
1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r.   
poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245), w związku 
z art. 217 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60; zm.: Dz. U. z 2017 r.  
poz. 949 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245.), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 
1) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na 

obszarze powiatu drawskiego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 

2) plan sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 
powiatu drawskiego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

Przewodnicząca Rady 

        Urszula Ptak 

 

 

 



 

 
 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada Powiatu Drawskiego podjęła w 2017 r. uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, która obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r.  

 W związku z reformą systemu edukacji, samorządy zobowiązane są do 
uchwalenia nowego planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, który 
obowiązywać będzie od 01 września 2019 r. 

 Na terenie powiatu drawskiego funkcjonują publiczne szkoły 
ponadpodstawowe oraz publiczne szkoły specjalne prowadzone jedynie przez 
Powiat Drawski.  

 

Sporządziła: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


