
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/389/2017 

RADY POWIATU KALISKIEGO 

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 okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 60) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Powiat 

Kaliski, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

prowadzonych przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, prowadzonych przez Powiat 

Kaliski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

uchwały. 

§ 3. Ustala się projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, prowadzonych 

przez Powiat Kaliski, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego 

 

(-) Mieczysław Łuczak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r.
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