
PROJEKT  
 
 
 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Łańcuckiemu Medycznej 
Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Łańcucie 
 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 18 pkt 12  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512), art. 8 ust. 17 i 18, ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.1), 
 
  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Przekazuje się z dniem 1 września 2019 r. Powiatowi Łańcuckiemu do prowadzenia: 

1) Medyczną Szkołę Policealną w Łańcucie, 
2) Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie. 

 
§ 2. 

 

Szczegółowe warunki przekazania do prowadzenia Medycznej Szkoły Policealnej 
w  Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie 
zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Województwem 
Podkarpackim a Powiatem Łańcuckim 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4. 
 

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

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2017 r. poz. 
59 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 
poz. 730 i poz. 761. 



UZASADNIENIE 
 
 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 28 stycznia 2019 r. podjął 

uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkół policealnych i placówki wchodzącej w 
skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Łańcucie. Zamiar likwidacji jednostki podyktowany był małą liczbą uczniów 
(słuchaczy) oraz spadkiem zainteresowania kształceniem w tej jednostce. Nie bez 
znaczenia jest również fakt funkcjonowania w niewielkiej odległości Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, 
z bogatszą od łańcuckiej ofertą edukacyjną.  

 
Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie oraz Podkarpackie Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie powstały w wyniku rozwiązania zespołu szkół 
pn. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Łańcucie – z dniem 31 sierpnia 2019 r.  

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie oraz Podkarpackie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie, prowadzone przez Województwo 
Podkarpackie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, prowadzone 
przez Powiat Łańcucki funkcjonują w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 11 w 
Łańcucie. Korzystają z pomieszczeń wyłącznych i wspólnych. 

Rada Powiatu Łańcuckiego na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 r. podjęła 
uchwałę w sprawie zamiaru przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania 
publicznego o charakterze regionalnym w zakresie edukacji publicznej obejmującego 
prowadzenie następujących szkół i placówek oświatowych: Medycznej Szkoły 
Policealnej w Łańcucie i Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Łańcucie.  

Przekazanie może nastąpić, z dniem 1 września 2019 r., po zawarciu 
porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Łańcuckim, 
określającego tryb i szczegółowe warunki przekazania. W porozumieniu określone 
zostaną: 
 szczegóły dokonania darowizny na rzecz Powiatu części nieruchomości, 

położonej przy ul. Grunwaldzkiej 11 w Łańcucie z przeznaczeniem na realizacje 
zadań własnych przez Powiat w zakresie oświaty i wychowania,  

 szczegóły przekazania własności mienia ruchomego: sprzęt, wyposażenie, zbiory 
biblioteczne i pomoce naukowe niezbędne do realizacji przekazanego zadania 
oświatowego, 

 szczegóły przekazania dokumentacji związanej z funkcjonowaniem 
przekazywanych jednostek, 

 kwota pomocy finansowej, która zostanie przekazana, odrębną uchwałą Sejmiku, 
Powiatowi z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem jednostek 
w okresie od 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
Porozumienie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 


