
Uchwała Nr ..... 
Rady Powiatu .................... 
z dnia ....................2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia zespołu placówek 
– Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
 
  
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245), Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:  

 
 
§ 1. W uchwale Rady Powiatu Drawskiego nr XVII/175/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.                          
w sprawie utworzenia zespołu placówek – Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego                
i Ustawicznego, zmienionej uchwałą nr Rady Powiatu Drawskiego nr XXI/207/2012 z dnia 
22 czerwca  2012 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia zespołu placówek – 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz uchwałą Rady Powiatu 
Drawskiego       nr XXIII/235/2012 z dnia 14 września 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie 
utworzenia zespołu placówek – Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego, wprowadza się następujące zmiany:  
 
1) w § 2 wyrażenie: „Centrum Kształcenia Praktycznego w Czaplinku” zastępuje się 

wyrażeniem: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Czaplinku” oraz wyrażenie: 
„Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim” zastępuje się wyrażeniem: 
„Centrum Kształcenia Zawodowego w Drawsku Pomorskim”. 

  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.    
 

 

Przewodnicząca Rady  

        Urszula Ptak 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 Przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) organy prowadzące centra kształcenia 

praktycznego zostały zobowiązane do stwierdzenia przekształcenia tych 

jednostek w „centra kształcenia zawodowego”. Ustawodawca zastrzegł 

jednocześnie, że w przypadku gdy centra kształcenia praktycznego wchodzą  

w skład zespołu placówek, organ prowadzący zobowiązany jest do dokonania 

zmian w uchwale, na podstawie której utworzono zespół.  

 Przekształcenie jednostek nastąpiło z mocy prawa z dniem 01 września 
2019 r.  

 

Sporządziła: 

 

 


