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UCHWAŁA 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na 
terenie powiatu siedleckiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 910), po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada 
Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych 
prowadzonych przez Powiat Siedlecki obejmujący: 

1. Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Stoku Lackim, przy ul. Pałacowej 1, 08-110 Siedlce. 

2. Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Stoku Lackim, przy ul. Pałacowej 1, 08-110 Siedlce. 

3. Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Stoku Lackim, przy ul. Pałacowej 1, 08-110 Siedlce. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 

informacyjnych publicznych szkół, o których mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Siedlcach. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, od 
1 września 2019 roku. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 920) Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na
obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom
i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu [...] realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki. Uchwała rady powiatu podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym.
Ustalenie planu sieci publicznych szkół [...] następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty [...].

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład,
z dniem 31 sierpnia 2020 r. zostaną zlikwidowane dwie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach, tj. Branżowa Szkoła I stopnia w Mordach oraz Szkoła Policealna
w Mordach.

W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie powiatu siedleckiego obowiązującego od dnia
1 września 2020 r. poprzez podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu w Siedlcach.

Określony w projekcie uchwały plan sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych został
pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w dniu 30 czerwca 2020 r.
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