Projekt

UCHWAŁA ....................
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie:zmiany Uchwały Nr V/37/239/17 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 30 marca 2017r.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 Bielskiego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2017r.,
poz.1868) oraz art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora
Oświaty, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr V/37/239/17 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 30 marca 2017r. 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
Bielskiego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały, w poz. 3 zmienia się adres szkoły z dotychczasowego:„Kozy,
Pl.Ks.K.Kochaja 1” na nowy: „Kozy, ul. Szkolna 20”
2. W załączniku nr 2 do w/w uchwały:
1) w poz.1, rubryka: Typ szkoły/Nazwa szkoły otrzymuje brzmienie: „Branżowa Szkoła I stopnia
nr
1 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica oraz klasy dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Nr 1”
2) w poz.2, rubryka Typ szkoły/Nazwa szkoły otrzymuje brzmienie: „Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna
nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 oraz klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej
Specjalnej Nr 4”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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