
 
Uchwała Nr XVI / 107 / 2012 
Rady Powiatu w Szydłowcu 
z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

   
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Liceum Profilowanego dla 
młodzieży i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół   
im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 59 ust. 1 i ust. 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 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i ust. 4  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 205, poz. 1206)  
Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się: 
1) trzyletnie Liceum Profilowane dla młodzieży, wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, z siedzibą 
ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec; 

2) trzyletnie Liceum Profilowane dla młodzieży, wchodzące w skład Zespołu 
Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, z siedzibą                         
ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec; 

2. Licea profilowane dla młodzieży, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wygasiły swoją 
działalność z dniem 31 sierpnia 2006 roku z powodu braku zainteresowania młodzieży 
kształceniem w tego typu  szkole ponadgimnazjalnej. 

 

§ 2 
 

1. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się dwuletnie Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, 
wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu,            
z siedzibą przy ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec. 

2. Dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla młodzieży, o którym mowa               
w ust. 1, nie rozpoczęło nigdy swojej działalności z powodu braku zainteresowania 
młodzieży  kształceniem w tego typu szkole ponadgimnazjalnej. 

 

§ 3 
 

Dokumentacja likwidowanych szkół zostaje przejęta przez Powiat Szydłowiecki, z wyjątkiem 
dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Kuratorium Oświaty w Warszawie 
Delegatura w Radomiu, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. 

 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

    Przewodniczący 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

 
    Marek Sokołowski 

 
 


