
UCHWAŁA NR XXVIII/163/2013 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 22 lutego 2013 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  
8 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Działoszycach, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza 
Głowackiego oraz Technikum kształcące w zawodach – technik informatyk i technik 
ekonomista 
    
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit „i” ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1                
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.) Rada Powiatu w Pińczowie, uchwala co 
następuje: 
      §1 
W uchwale Nr XXVII/161/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 8 lutego 2013 roku  
wprowadza się następujące zmiany: 
1. Nazwa uchwały otrzymuje nowe brzmienie: 
    „w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego oraz    
   Technikum kształcące w zawodach – technik informatyk i technik ekonomista wchodzących  
    w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach. 
2. §1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§1 WyraŜa się zamiar likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego 
i Technikum kształcące w zawodach – technik informatyk i technik ekonomista 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, z dniem  
31 sierpnia 2013 roku.”  

3. §2 otrzymuje nowe brzmienie: 
„§2 1. Uczniowie likwidowanego Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego  
            wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, będą  

mogli kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja  
w Pińczowie.  

2. Uczniowie likwidowanego Technikum kształcące w zawodach – technik   
    informatyk i technik ekonomista wchodzącego w skład Zespołu Szkół   
    Ponadgimnazjalnych w Działoszycach będą mogli kontynuować naukę  
    w Technikum Nr 1 w zawodzie technik informatyk oraz Technikum nr 2  
    w zawodzie technik ekonomista, wchodzących w skład Zespołu Szkół  
    Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.” 
 

      §2  
O treści uchwały naleŜy zawiadomić: Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, 
rodziców uczniów i związki zawodowe. 
      §3  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Działoszycach. 
      §4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu 

Ryszard Barna 


