
 

PROJEKT 

Uchwała Nr …………………. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia ……………………… 

 

w sprawie: włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie do 

Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie i zmiany 

nazwy tego Zespołu.   

 

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

powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 ze zm.), oraz art. 88 ust. 1 i art. 91 ust. 1, 7, 7a 

pkt. 1, ust.9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. 2021r. poz. 1082 ze zm.) Rada  Powiatu  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 1 września 2021 roku włącza się Centrum Kształcenia Ustawicznego                   

w Ciechanowie przy ul. Kopernika 7, w skład którego wchodzą: Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna, Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 

do Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie przy ul. 

Kopernika 7. 

§ 2 

Z dniem 1 września 2021 roku zmienia się nazwę Zespołu Szkół Technicznych                  

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie na Zespół Szkół Technicznych Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie. 

§ 3 

Z dniem 1 września 2021 roku w zakresie wynikającym z treści § 1 i § 2 

niniejszej uchwały zmianie ulega akt założycielski Zespołu Szkół Technicznych im. 

Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 

niniejszej uchwały.  

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego. 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 
          Sławomir Morawski 
 



 
 

 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr ……………. 
Rady Powiatu 
Ciechanowskiego 
z dnia …………………………. 

Ciechanów, dnia …………………. 

 
 
 

 
AKT ZAŁOŻYCIELSKI 

 
 

 

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

powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 ze zm.), oraz art. 88 ust. 1 i art. 91 ust. 1, 7, 7a 

pkt. 1, ust.9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. 2021r. poz. 1082 ze zm.) z dniem 1 września 2021 roku akt 

założycielski Zespołu Szkół Technicznych          im. Stanisława Płoskiego w 

Ciechanowie otrzymuje brzmienie: 

 

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie 

 

z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów, w skład którego 

wchodzą następujące szkoły i placówka: 

1. Technikum Nr 4 w Ciechanowie, 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Ciechanowie, 

3. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, 

w skład którego wchodzą: 

1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechanowie, 

2) Szkoła Policealna w Ciechanowie,  

3) Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 w Ciechanowie. 

 

 

Otrzymują: 
1) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie 
2) Mazowiecki Kurator Oświaty 



3) a/a 
 

Uzasadnienie 

 

uchwały w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Ciechanowie do Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w 

Ciechanowie i zmiany nazwy tego Zespołu.   

 

 

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. Z kolei art. 91 ust. 7a pkt. 1 mówi, że w przypadku utworzenia 

zespołu szkół lub placówek albo szkół i placówek oraz włączenia szkoły lub placówki 

do zespołu - przepisu art. 89, mówiącego o likwidacji szkoły lub placówki nie stosuje 

się. 

Ze względu na niewystarczającą wysokość subwencji oświatowej, konieczne 

jest dokonanie zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych, powodujących 

oszczędności. 

W ramach racjonalizacji wydatków i uzyskania oszczędności zaplanowano włączenie 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie wraz ze szkołami wchodzącymi w 

jego skład do Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.  

Włączenie Centrum Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Szkół Technicznych im. 

Stanisława Płoskiego będzie odpowiednim działaniem w kierunku wypracowania 

oszczędności a korzystanie ze wspólnego budynku pozwoli na właściwe zarzadzanie 

obiektem szkolnym, racjonalne wykorzystanie pomieszczeń i bazy dydaktycznej, 

utworzenie wspólnej administracji i obsługi oraz spowoduje ograniczenie kosztów 

prowadzenia tych szkół. 

Tego typu rozwiązanie, polegające na włączeniu Centrum Kształcenia 

Ustawicznego do Zespołu Szkół Technicznych sprawi, że główną stroną we wszystkich 

zawartych umowach będzie niezmiennie Zespół Szkół Technicznych, co nie będzie 

powodowało konieczności ich wypowiadania i ponoszenia kosztów z tego tytułu. 

Pozwoli zachować zawarte na przestrzeni lat umowy dotyczące m.in. korzystania z 

licencji programów użytkowych, zakupionych do realizacji podstawy programowej 

technikum geodezji, reklamy, budownictwa. Wybrany tryb nie będzie wymagał 

rozliczeń końcowych z ZUS-em i Urzędem Skarbowym oraz nie spowoduje zagrożenia 

wypłaty wynagrodzeń w dniu 1 września. 

W związku z włączeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Szkół 

Technicznych zachodzi konieczność zmiany nazwy ze względu na połączenie szkoły i 

placówki a w związku z tym - wydanie nowego aktu założycielskiego. 

W trybie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Szkół 

Technicznych mimo zmiany nazwy szkoły pozostaje ten sam NIP i Regon, co będzie 

istotne w sprawach umów z wieloma podmiotami. Umowy nie będą rozwiązywane, 



tylko aneksowane. Wybrany tryb ułatwi aneksowanie dokumentacji projektów 

finansowanych ze środków unijnych, które realizuje Zespół Szkół Technicznych 

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

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

zwalnia Zespół Szkół Technicznych z zamknięcia rachunków bankowych i otwierania 

nowych, jak również zwalnia z obowiązku sporządzania bilansu w trakcie trwania roku 

budżetowego.    

 

Tym samym podjęcie Uchwały jest zasadne. 

 


