
     Projekt 

UCHWAŁA NR …………../2018 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …… stycznia 2019 r. 

 

w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. 

inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 18 poprzez przekształcenie 

dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły 

 

 

Na podstawie art. 89 w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) Rada 

Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. internatu przy Zespole Szkół 

Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie poprzez przekształcenie 

dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

9 marca 2018 r. ówczesna Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława 

Nowaka w Radzyminie złożyła do Wicestarosty wniosek o rozważenie możliwości zamknięcia 

internatu i adaptowania jego dotychczasowych pomieszczeń na sale dydaktyczne  

i pracownie specjalistyczne. Kolejna Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych  

w Radzyminie, pismem z dnia 10 grudnia 2018 r., zwróciła się z prośbą o „…podjęcie 

stosownych działań w sprawie zamknięcia/zlikwidowania niefunkcjonującego już internatu.”  

Organ prowadzący uznał, iż przyczyny, które leżały u podstaw utworzenia internatu, są już 

nieaktualne, ponieważ od kilku lat obserwowano gwałtowny spadek uczniów zainteresowanych 

zamieszkaniem w przyszkolnym internacie. W przypadku zamknięcia internatu jego 

dotychczasowy majątek oraz dokumentację przejmie dyrektor Zespołu, za wyjątkiem 

dokumentacji z przebiegu nauczania, która zostanie przekazana do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty. 

W ramach planowanej modernizacji obiektu mogą zostać utworzone: trzy sale dydaktyczne, 

dwie pracownie informatyczne, jedna pracownia językowa i jedna pracownia gastronomiczna. 

Takie działanie wydaje się celowe zwłaszcza w związku z trwającą Reformą Systemu Edukacji. 

W jej efekcie nauka w szkole ponadpodstawowej wydłuży się o rok, a zatem zwiększy się liczba 

oddziałów. Dodatkowo w roku szkolnym 2019/2020 spodziewany jest nabór do klas 

pierwszych dwóch roczników uczniów. 

W świetle powyżej przywołanych faktów Zarząd Powiatu uznaje za zasadne podjęcie niniejszej 

uchwały. 


