
Uchwała Nr XXXIII/228/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

 

 

w sprawie: zamiaru likwidacji II liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 Na podstawie art. 59 ust 1,2 w związku z  art. 5c  pkt 1 ustawy z dnia 7 września    

1991 r. o systemie oświaty  (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz         

art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), uchwala się:  

 

§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2014 roku zamierza się zlikwidować II Liceum Ogólnokształcące                   

w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54: 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

         

        



U Z A S A D N I E N I E   

 

 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 

r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku 

szkolnego czyli z dniem 31 sierpnia danego roku. Organ prowadzący szkołę jest obowiązany, 

co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji 

szkoły: rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty – czyli do końca lutego danego 

roku. W związku z tym niezbędnym jest podjęcie uchwały intencyjnej w przedmiotowej 

sprawie przez Radę Powiatu.  

Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po 

zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

Po podjęciu uchwała zostanie przesłana do Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Likwidacja liceum ogólnokształcącego  podyktowana jest nie dokonywaniem naboru. W roku 

szkolnym 2012/2013 ostatni uczeń będący na nauczaniu indywidualnym zakończył edukację. 

Ze względu na politykę oświatową powiatu Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

jest placówką prowadząca kształcenie zawodowe.   

Podjęcie uchwały ma charakter uporządkowania istniejącego stanu organizacji szkół 

ponadgimnazjalnych i nie powoduje skutków społecznych i finansowych. 

 

 


