
DRUK NR 905 

Uchwała nr ………………… 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia .................... 
 
 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły  Podstawowej dla Dorosłych  
w Mielenku Drawskim 

 
 
 
Na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, zm.: Dz. U. z 2018 r.  
poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197  
i poz. 2248) oraz art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511,  zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 oraz 
poz. 1815), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2019/2020 Szkoły 
Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim. 
 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu Drawskiego do dokonania 
czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do:  

1) zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty i Burmistrza Drawska Pomorskiego, 

2) wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o opinię  
w sprawie likwidacji szkoły. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodnicząca Rady  

Urszula Ptak 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Powiat Drawski, na mocy porozumienia z Gminą Drawsko Pomorskie, 

prowadził Gimnazjum dla Dorosłych w Mielenku, które w wyniku reformy 

systemu oświaty zostało przekształcone w Szkołę Podstawową dla Dorosłych  

w Mielenku Drawskim. 

Szkoła kształciła wychowanków Ochotniczego Hufca Pracy w Mielenku 

Drawskim. Z roku na rok liczba wychowanków OHP malała, aż na koniec roku 

szkolnego 2018/2019 spadła poniżej 10. Na początku września ubiegłego roku 

pozostali wychowankowie zrezygnowali z nauki i zostali przeniesieni do innego 

Hufca.  

Ochotniczy Hufiec Pracy w Mielenku Drawskim jest w trakcie likwidacji, 

co oznacza, że szkoła nie wznowi działalności.  

Procedura likwidacji szkoły opisana w ustawie Prawo oświatowe wymaga 

wyrażenia przez organ prowadzący zamiaru likwidacji na 6 miesięcy przed 

zakończeniem działalności przez szkołę, zawiadomienia właściwego Burmistrza 

i Kuratora Oświaty oraz uzyskania zgody Kuratora na likwidację. 

 

Sporządziła: 

 


