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RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 30 października 2019 r.

UCHWAŁA NR 83/XII/19

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr II 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 146 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie Liceum 
Ogólnokształcące Nr II wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -  
Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 przekształciło się w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące Nr II w Otwocku.

§ 2. Nazwa liceum, o którym mowa w § 1 brzmi: „Liceum Ogólnokształcące Nr II 
w Otwocku Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewoarii
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w art. 146 ust. 2 nakłada na organy prowadzące 
dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące obowiązek stwierdzenia w drodze uchwały 
o ich przekształceniu z dniem 1 września 2019 r. w czteroletnie licea ogólnokształcące.

Wobec powyższego, na mocy niniejszej uchwały, Rada Powiatu w Otwocku 
stwierdza, że trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Nr II, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7, z dniem 1 września 
2019 r. przekształciło się w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr II w Otwocku.

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski 
tej szkoły.

Nazwę szkoły dostosowano do nowych przepisów zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 520).

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


