
PROJEKT 

 

Uchwała Nr …………………. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia ……………………… 

 

 

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Nr VI/32/239/2021 z dnia 26 kwietnia 

2021 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława 

Płoskiego w Ciechanowie oraz utworzenia Zespołu Szkół Kształcenia 

Technicznego i Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, ul. 

Mikołaja Kopernika 7, 06 – 400 Ciechanów. 

 

 

 

       Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 ze zm.) w związku z art.91 ust.1, 7, 7a oraz art. 

29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 

1082 ze zm.) Rada  Powiatu  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchyla się Uchwałę Rady Powiatu Nr VI/32/239/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 

roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w 

Ciechanowie oraz utworzenia Zespołu Szkół Kształcenia Technicznego i 

Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, ul. Mikołaja Kopernika 7, 06 

– 400 Ciechanów. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 
         Sławomir Morawski 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Nr VI/32/239/2021 z dnia                           

26 kwietnia 2021 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych                             

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie oraz utworzenia Zespołu Szkół 

Kształcenia Technicznego i Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w 

Ciechanowie, ul. Mikołaja Kopernika 7, 06 – 400 Ciechanów. 

 

Artykuł 91 ust. 7 Prawa oświatowego (Dz.U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.) mówi, 

że organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć 

z zespołu szkołę lub placówkę, włączyć do zespołu szkołę lub placówkę, a także może 

rozwiązać zespół.  

W ramach racjonalizacji wydatków i uzyskania oszczędności zaplanowano 

rozwiązanie Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego i połączenie szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w 

Ciechanowie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie wraz ze szkołami 

wchodzącymi w jego skład i utworzenie Zespołu Szkół Kształcenia Technicznego i 

Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie. Z punktu widzenia przepisów 

prawa oświatowego, było to rozwiązanie właściwe. Jednak po przeprowadzeniu 

szczegółowej analizy, w ramach wdrożenia treści podjętej uchwały w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych, takie rozwiązanie niosło za sobą zbyt wiele 

zmian organizacyjnych, dotyczących zmiany m.in. numerów NIP i Regon, a tym 

samym rozwiązania umów z wieloma podmiotami, np. Energa, ZWiK, PUK, korekty 

dokumentacji projektów unijnych, które realizuje Zespół Szkół Technicznych 

(„Budujemy kadrę przyszłości”, „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego na 

Mazowszu”, „Mobilność edukacyjna uczniów – kluczem do rozwoju szkoły”)  oraz 

utratę licencji na programy użytkowe zakupione przez Zespół Szkół Technicznych do 

realizacji podstawy programowej technikum geodezji, reklamy, budownictwa 

(AutoCAD, Norma PRO, Photoshop i inne). W ramach wdrażania zmian 

organizacyjnych dążących do oszczędności, takie rozwiązanie zawiodło, szczególnie 

w stosunku do umów długoterminowych i licencji, które wygaszone wraz z 

rozwiązaniem Zespołu Szkół Technicznych, mogłyby generować wysokie koszty. 

W związku z powyższym, po dogłębnym przeanalizowaniu kwestii połączenia 

szkoły i placówki, właściwym trybem i nie kolidującym w sprawach uregulowań 

finansowych byłoby włączenie Centrum Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Szkół 

Technicznych.  

 

 

Tym samym podjęcie Uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 


