
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/362/2017 

RADY POWIATU SANOCKIEGO 

z dnia 9 listopada 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 Sanockiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.  

U. z 2017 r., poz. 1868) i art. 217 oraz art. 219 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60) po zasięgnięciu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

Rada Powiatu Sanockiego uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/293/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 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 

Sanockiego, wprowadza się następujące zmiany: w § § 2 i 3 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie: 

„Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku, 38-500 Sanok,  

ul. Konarskiego 3, w skład którego wchodzi: 1) Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku,  

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3, 2) Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Sanoku,  

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3” 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/319/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Waldemar Och 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 24 listopada 2017 r.

Poz. 3895
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