
Uchwała nr 192/XXX/09
uchwała w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kołbieli przy ul. Parkowej 10.

UCHWAŁA NR 192/XXX/09
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
w Kołbieli przy ul. Parkowej 10.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt  1 i  art. 12 pkt  8 lit. i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia  2009 r.  likwiduje  się  szkoły wchodzące  w skład Zespołu Szkół w Kołbieli  przy ul.
Parkowej 10, t. j.:
- Liceum Ogólnokształcące,
- Liceum Profilowane,
- Technikum,
- Zasadniczą Szkołę Zawodową,
-  Dwuletnie  Uzupełniające  Liceum Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  na  podbudowie  Zasadniczej  Szkoły
Zawodowej,
-  Powiatowe  Gimnazjum Specjalne  Nr  6  dla  Dzieci  Zagrożonych  Niedostosowaniem  Społecznym i  z
Zaburzeniami Zachowania.

§ 2.

Uczniowie w/w szkół, którzy do dnia likwidacji, o której mowa w §1 tj. kl. III Technikum Hotelarskiego, nie
ukończą  szkoły,  z  dniem  1  września  2009  r.  kontynuują  naukę  w  Zespole  Szkół  Ekonomiczno-
Gastronomicznych  w Otwocku  przy ul.  Konopnickiej  3,  w  klasie  o  takim samym kierunku  kształcenia
zawodowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 5.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym Wojewody  Mazowieckiego,  z  mocą
obowiązującą od 1 września 2009 r.
Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie:

W  latach 2004-2008 Zespół Szkół w Kołbieli  uległ naturalnemu procesowi  wygaszenia.  Na  rok szkolny
2004/2005 nie udało się otworzyć pierwszej  klasy w Liceum Ogólnokształcącym, a w następnych latach
także  w Zasadniczej  Szkole  Zawodowej.  W  ostatnich dwóch latach szkolnych 2007/2008 i  2008/2009
zainteresowanie absolwentów szkół gimnazjalnych tą placówką było tak znikome. Po weryfikacji danych i
akceptacji  kandydatów  w  systemie  elektronicznego  naboru,  nie  została  utworzona  ani  jedna  klasa
pierwsza.
Obecnie  w  roku  szkolnym 2008/2009  w  Zespole  Szkół w Kołbieli  funkcjonują  dwie  szkoły tj.  Liceum
Profilowane i Technikum - w sumie trzy klasy (III Liceum Profilowanego, III i IV Technikum), natomiast w
roku następnym w placówce pozostanie tylko jedna klasa (IV Technikum) - licząca obecnie 18 uczniów,
która będzie kontynuowała edukację w ZSEG w Otwocku. Uczniom tym zapewniony będzie dowóz do ZSEG
w Otwocku, finansowany z budżetu Powiatu.
Powiatowe  Gimnazjum  Specjalne  Nr  6  dla  Dzieci  Zagrożonych  Niedostosowaniem  Społecznym  i  z
Zaburzeniami Zachowania powołane w 2002 roku nie rozpoczęło działalności z powodu braku chętnych. Nie
udało  się  również  zorganizować naboru do  Dwuletniego  Uzupełniającego  Liceum Ogólnokształcące  dla
Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W związku z powyższym nie ma uzasadnienia
dla istnienia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kołbieli.
Podjęcie  przedmiotowej  uchwały  związane  jest  z  realizacją  uchwały  Rady  Powiatu  w  Otwocku  Nr
159/XXVII/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Kołbieli przy ul.
Parkowej 10. O zamiarze likwidacji  szkół powiadomiono w ustawowym terminie Mazowieckiego Kuratora
Oświaty oraz rodziców uczniów. Mazowiecki Kurator Oświaty wyraził swoją opinię, co do zamiaru likwidacji,
wydając postanowienie Nr KO.KPU.II – KI. 432-15/09 z dnia 26 lutego 2009 r.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak


