
UCHWAŁA NR XXX/173/2013 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

dnia 29 kwietnia  2013 roku 

 
 
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach ul. Szkolna 
5 oraz likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego i Technikum 
kształcącego w zawodach – technik informatyk i technik ekonomista     
 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (j. t.  
Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592,  z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 i art. 62  
ust. 5 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.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu  
w Pińczowie, uchwala co następuje: 
 
 

§1 
 
Z dniem 31 sierpnia 2013 roku rozwiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Działoszycach ul. Szkolna 5 w skład, którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. 
Bartosza Głowackiego oraz Technikum kształcące w zawodach – technik informatyk i technik 
ekonomista.  
 

§2 
 

Z dniem 31 sierpnia 2013 roku likwiduje się Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza 
Głowackiego oraz Technikum kształcące w zawodach – technik informatyk i technik 
ekonomista w Działoszycach  ul. Szkolna 5.  
    
 

§3 
 

Uczniowie likwidowanego Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego  
w Działoszycach, będą mogli kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona 
Kołłątaja w Pińczowie, natomiast uczniowie likwidowanego Technikum 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. 

 
§4 

 
Mienie po rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach ul. Szkolna 5 
oraz po likwidacji szkół, o których mowa w §2 niniejszej uchwały pozostanie własnością 



Powiatu Pińczowskiego i zostaną przekazane szkołom ponadgimnazjalnym prowadzonym 
przez Powiat Pińczowski. 
 

§5 
 
NaleŜności i zobowiązania likwidowanych szkół przejmie Starostwo Powiatowe  
w Pińczowie.  
 

§6 
 

Dokumentacja zlikwidowanych szkól zostanie przekazana organowi prowadzącemu                 
z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu 
nadzór pedagogiczny, w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia likwidacji 
 
 

§7 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Działoszycach. 
 
       §8 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
     RADY POWIATU 

 
     Zbigniew Kierkowski 

 


