UCHWAŁA NR XXXVI/595/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej
w Inowrocławiu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1), art. 174 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60, z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej
Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład MedycznoSpołecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w 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 z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.3).
2. Nazwa przekształconej szkoły brzmi: „Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna
w Inowrocławiu wchodząca w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu”.
3. Siedzibą przekształconej szkoły jest miasto Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza
53.
§p2.pNiniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Policealnej MedycznoSpołecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, w rozumieniu przepisów ustawy,
o której mowa w § 1 ust. 1.
§p3.pWykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 730, 935, 1475 i 1566.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 949.
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 949.
1

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem niniejszej uchwały jest stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej
Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład MedycznoSpołecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w 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 z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie art. 18 pkt 20 ustawy o samorządzie województwa, do właściwości sejmiku
województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami
i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa.
Zgodnie z art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia
30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną,
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
Ponadto art. 174 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że uchwała, o której mowa
w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły policealnej w rozumieniu przepisów ustawy –
Prawo oświatowe.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyczyną podjęcia niniejszej uchwały są regulacje prawne wprowadzone ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 60 z późn. zm.) nakazujące organom prowadzącym podjęcie uchwał stwierdzających
przekształcenie dotychczas prowadzonych szkół w typy szkół przewidziane w ustawie Prawo
oświatowe.
Mając na względzie, że w myśl ww. art. 174 ust. 4, niniejsza uchwała jest aktem
założycielskim szkoły w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe – musi ona zgodnie z art. 88
ust. 1 ustawy Prawo oświatowe określać „typ, nazwę i siedzibę szkoły”.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wypełnienie nałożonego na sejmik województwa
ustawowego obowiązku przewidzianego w art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

