
/PROJEKT/ 

Uchwała Nr 
Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia roku 

w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły 
I Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi z Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej 
Słupi i likwidacji tych szkół, rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi oraz włączenia 
Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 89 ust. 1 i 3, art. 91 ust. 7 w związku 

z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), art. 12 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kielcach uchwala, co 

następuje: 

Z dniem 31 sierpnia 2022 roku wyłącza się Liceum Ogólnokształcące w Nowej Słupi, 

Branżową Szkołę I Stopnia w Nowej Słupi, Szkołę Policealną w Nowej Słupi z Zespołu Szkół 

Nr 8 w Nowej Słupi. 

Z dniem 31 sierpnia 2022 roku likwiduje się Liceum Ogólnokształcące w Nowej Słupi, 

Branżową Szkołę I Stopnia w Nowej Słupi i Szkołę Policealną w Nowej Słupi. 

§ 3  

Z dniem 31 sierpnia 2022 roku rozwiązuje się Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi. 

§ 4  

Z dniem 1 września 2022 roku włącza się Technikum Nr 6 w Nowej Słupi z siedzibą przy 

ul. Szkolnej 10, 26-006 Nowa Słupia do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie z siedzibą 

przy ul. Suchedniowskiej 6, 26-010 Bodzentyn. 

Mienie oraz dokumentację Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi, wg stanu na dzień 31 sierpnia 

2022 roku, przejmuje z dniem 1 września 2022 roku Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie. 

§ 6  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

§ 7  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 1  

§ 2  

§ 5  

Przewodniczący Rady 

Jacek Kuzia 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, 

przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz ich wyposażenia w majątek. 

W Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi dotychczas funkcjonują typy szkół: Liceum 

Ogólnokształcące w Nowej Słupi zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych 

pod Nr 278026, Branżowa Szkoła I Stopnia w Nowej Słupi zarejestrowana w Rejestrze Szkół 

i Placówek Oświatowych pod Nr 278028, Szkoła Policealna w Nowej Słupi zarejestrowana 

w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod Nr 278030 oraz Technikum Nr 6 w Nowej 

Słupi: kształcące w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów 

samochodowych, technik logistyk zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych 

pod Nr 278027. 

Z dniem 1 września 2021 roku organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej 

Słupi został Powiat Kielecki w wyniku zwrotnego przejęcia szkoły do ponownego 

prowadzenia od Piotra Pająka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum 

Kształcenia Ustawicznego „Patronus". W chwili przejęcia szkoły: Liceum Ogólnokształcące 

w Nowej Słupi, Branżowa Szkoła I Stopnia w Nowej Słupi, wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Nr 8 w Nowej Słupi nie podjęły działalności w związku z niewielkim zainteresowaniem ze 

strony uczniów naborem do klas I oraz nie kształciły uczniów w klasach wyższych. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 roku, poz. 1082 z poźn. zm.) likwidacji szkoły dokonuje się w dwuetapowej 

procedurze. Etap pierwszy, to podjęcie przez Radę Powiatu zamiaru likwidacji szkoły. 

W dniu 24 lutego 2022 roku Rada Powiatu w Kielcach przyjęła uchwałę nr XL/17/2022 

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły 

I Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Nr 8 w Nowej Słupi. Zmiana w strukturze organizacyjnej w Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

nie spowoduje żadnych negatywnych skutków kadrowych, ponieważ likwidowane szkoły, 

stanowiące część struktury ww. zespołu szkół, aktualnie nie prowadzą kształcenia. Z tej 

przyczyny obowiązek, o którym mowa w przepisach art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), tj. poinformowanie rodziców 

uczniów niepełnoletnich i uczniów pełnoletnich o zamiarze likwidacji ww. szkoły, nie miał 

zastosowania. Zgodnie z art. 89 ust. 3 ww. ustawy podjęta uchwała została przesłana do 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii. W dniu 16 marca 2022 r. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty wydał postanowienie, znak pisma KO.II.542.11.2022, 

w którym pozytywnie zaopiniował likwidację Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, 

Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi. 

Stosownie do art. 19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych 

( Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z poźn. zm.) organ prowadzący szkołę skierował projekt niniejszej 

uchwały w celu zaopiniowania odpowiednim władzom statutowym związków zawodowych. 



Dalsze utrzymywanie dotychczasowego systemu kształcenia na bazie dwóch 

odrębnych zespołów szkół mających siedziby w pobliskim rejonie, nie znajduje uzasadnienia 

również z uwagi na systematycznie malejącą liczbę uczniów. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

jest obecnie najmniejszym liczebnie zespołem szkół prowadzonym przez Powiat Kielecki. 

W związku z wyłączeniem oraz likwidacją z dniem 31 sierpnia 2022 roku ww. typów 

szkół na podstawie art. 91 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. Z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) - zachodzi konieczność rozwiązania Zespołu Szkół 

Nr 8 w Nowej Słupi i zasadnym jest włączenie Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do 

Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie. W przypadku wyłączenia szkoły z zespołu szkół, 

włączenia szkoły do zespołu oraz rozwiązania zespołu szkół nie stosuje się art. 89 ww. 

ustawy, tj. nie ma konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przedmiocie 

sprawy oraz nie ma konieczności informowania rodziców. 

W wyniku proponowanego włączenia Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do 

Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie nie zmieni się dostępność do zespołu szkół dla 

młodzieży i dorosłych. Podejmowana zmiana nie spowoduje utraty pracy przez nauczycieli 

i pracowników niepedagogicznych, ponieważ wszyscy w związku z wcześniejszym, zwrotnym 

przejęciem Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi do prowadzenia przez Powiat Kielecki, mają 

umowy zawarte do dnia 31 sierpnia 2022 r. Ponadto dla kadry pedagogicznej 

i niepedagogicznej pojawi się możliwość świadczenia pracy w Powiatowym Zespole Szkół 

w Bodzentynie. Włączenie ww. szkoły do zespołu i ewentualne zatrudnienie powinno dać 

nauczycielom i pracownikom poczucie stabilizacji zawodowej i przyczynić się do 

korzystniejszego planowania swojej kariery zawodowej. Dyrektor zespołu szkół będzie miał 

możliwość wykorzystania umiejętności i wiedzy nauczycieli z Technikum Nr 6 w Nowej Słupi. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, 

Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi z Zespołu Szkół 

Nr 8 w Nowej Słupi i likwidacji tych szkół, rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi oraz 

włączenia Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie 

stanowi kolejny etap racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu 

kieleckiego.. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


