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Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia *25. 7 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w Szkołę Policealną dla Dorosłych 

w Łowiczu

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) oraz art. 174 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

i 949) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje;

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z siedzibą przy ul. Blich 

10, 99-400 Łowicz w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie 

lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku pod 

nazwą Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki 

w Łowiczu, z siedzibą przy uf. Blich 10, 99-400 Łowicz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWMY



Uzasadnienie

W myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę -  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 września 2017 r. 

dotychczasowa szkoła policealna stała się szkołą policealną w rozumieniu przepisów ustawy 

- Prawo oświatowe.

Jednocześnie wyż cyt. ustawa nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzące dotychczasowe szkoły policealne, stwierdzenie ich 

przekształcenia, w drodze uchwały, w szkoły policealne, o których mowa w ustawie -  Prawo 

oświatowe.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.


