
 

 

UCHWAŁA NR 76/VIII/15 

RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 22 maja 2015 roku 

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu 

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 62 ust. 5, w związku z art. 5c, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 12 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu 

Nowosądeckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, 

w skład którego wchodzą: 

1. Technikum w Podegrodziu, 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Podegrodziu, 

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Podegrodziu, 

4. Szkoła Policealna w Podegrodziu. 

§ 2. Mienie ruchome po rozwiązanym zespole szkół, o którym mowa w § 1 zostanie rozdysponowane zgodnie 

z uchwałą Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 3. Mienie nieruchome, na które składa się: budynek szkoły o powierzchni użytkowej 727,4 m2 położony 

na działce ewidencyjnej nr 582/5 o powierzchni 0,0400 ha i działki ewidencyjnej 582/16 o powierzchni 1,3200 

ha zabudowanej budynkami gospodarczymi, po rozwiązanym zespole szkół, o którym mowa w § 1 przejmie 

do zasobów Powiat Nowosądecki. 

§ 4. W załączniku Nr 3 do Statutu Powiatu Nowosądeckiego przyjętego uchwałą Nr 265/XXII/13 Rady 

Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu 

Nowosądeckiego wprowadza się następujące zmiany: skreśla się punkt 24, z mocą obowiązującą od 1 września 

2015 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego 

Zygmunt Paruch 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 3370
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