
UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży 
w Szkołę Policealną w Chełmży

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511), art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.1)), § 
1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.2)) Rada Powiatu 
Toruńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Chełmży w Szkołę Policealną w Chełmży (szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie 
średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku), o której mowa 
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 691.
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UZASADNIENIE

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w

Szkołę Policealną w Chełmży (szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub

wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku), o którym mowa

w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) jest

wykonaniem dyspozycji wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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