
       

 

 

Uchwała nr XXXVIII/913/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 listopada 2017 roku 

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego  

w Rawiczu w Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. 

 

 Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016r., poz. 486 z późn. zm.), art. 174 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017r. Medyczne Studium Zawodowego  w Rawiczu 

stało się  Medycznym Studium Zawodowym w Rawiczu, tj. szkołą policealną, o której mowa 

w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., 

poz. 59 z późn. zm.). 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXVIII/913/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 listopada 2017 roku 

 

 W skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Rawiczu wchodzi  Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu. Do 31 

sierpnia 2017r. Medyczne Studium Zawodowe działało na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.).  

W związku z wejściem w życie reformy oświatowej, zgodnie z art. 174 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 

60) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową szkołę 

policealną w terminie do dnia 30 listopada 2017r. stwierdza jej przekształcenie w szkołę 

policealną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.). 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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