
DRUK NR 1310 
Uchwała nr ………./2020 

Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia ……………. 2020 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia  
Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 88 ust. 1 i 7, w związku  
z art. 29 ust. 1 pkt. 1 i art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale nr XXXIX/281/2002 Rady Powiatu Drawskiego z dnia  
7 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim, 
stanowiącej akt założycielski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu 
Pomorskim, zmienia się nazwę Zespołu Szkół na „Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku  
w Kaliszu Pomorskim”. 
 
§ 2. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu  
11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim, zostanie dostosowany do zmian 
wynikających z niniejszej uchwały w trybie określonym w ustawie z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910). 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.  
 
§ 4. Traci moc uchwała nr XXII/164/2020 Rady Powiatu Drawskiego z dnia  
19 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół 
w Kaliszu Pomorskim. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
01 września 2020 r.  
 
 
        Przewodnicząca Rady  

                Urszula Ptak 
 



UZASADNIENIE 
 
 
 
 W związku z przekształceniami jakie nastąpiły w systemie oświaty,  

w czerwcu br. Rada Powiatu Drawskiego zatwierdziła zmianę nazw zespołów 

szkół ponadgimnazjalnych na zespoły szkół. Takie rozwiązanie miało stanowić 

powrót do historycznych nazw, które obowiązywały do 2002 r. 

 Jeden z Dyrektorów złożył wniosek o zachowanie w nazwie zespołu szkół 

określenia, które będzie precyzować typy szkół wchodzące w skład zespołów 

szkół – „Zespół Szkół Ponadpodstawowych”. Część pozostałych Dyrektorów 

szkół przychyliło się do takiego wniosku, co zaakceptował organ prowadzący. 

 

Sporządziła: 

 


