
PROJEKT

Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą 
Burmistrza Pszczyny w dniu .............. 

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przekazania do prowadzenia z dniem 1 września 2019 r. 

III Liceum  Ogólnokształcącego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) art. 8 ust. 17 i ust. 18 w związku z art. 8 ust.16 i art. 11 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Przystąpić do podjęcia działań zmierzających do przekazania Powiatowi Pszczyńskiemu do 

prowadzenia z dniem 1 września 2019 r.  III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie, wchodzącego 

aktualnie w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.

§ 2. Zobowiązać Burmistrza Pszczyny do dokonania niezbędnych czynności w zakresie 

określonym w § 1 w tym do zawarcia w imieniu gminy Pszczyna porozumienia z Powiatem 

Pszczyńskim, którego przedmiotem będzie ustalenie warunków przejęcia przez powiat prowadzenia 

III Liceum Ogólnokształcącego oraz przekazania budynku oraz  mienia szkoły z przeznaczeniem na 

cele oświatowe - siedzibę liceum.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego prowadzenie szkół ponadpodstawowych należy do

zadań własnych powiatu. W związku z trwającą reformą oświaty, która ostatecznie w 2019 roku

ukształtuje plan sieci szkół podstawowych na terenie gminy Pszczyna, Rada podejmuje decyzję

o przekazaniu do prowadzenia III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie,

oraz jednoczesnym przekazaniu powiatowi na ten cel w centrum miasta budynku po

zlikwidowanym gimnazjum. Wiąże się to ze zmianami w sieci szkół podstawowych, jak i sieci szkół

ponadpodstawowych.

Z dniem 1 września 2019 r. trzyletnie liceum z mocy prawa staje się szkołą czteroletnią.

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 będą brali udział po raz ostatni absolwenci gimnazjum i po

raz pierwszy absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Czynności, które powinny podjąć

organy prowadzące to:

1) zmiana adresu siedziby i nazwy III Liceum Ogólnokształcącego – zmiana nazwy szkoły

i adresu siedziby wiąże się z aktualizacją Aktu założycielskiego,

2) wyłączenie liceum z Zespołu Szkół nr 1, przy jednoczesnym rozwiązniu zespołu szkół

i pozostawieniem w tym miejscu samodzielnej ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pszczynie.

3) zawarcie stosownego porozumienia dotyczącego:

- przekazania liceum ogólnokształcącego,

- budynku oraz mienia szkoły z przeznaczeniem na siedzibę liceum ,

- warunków udostępnienia pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Pszczynie dla

roczników, które będą kontynuowały naukę w "starej siedzibie szkoły" ,

- zabezpieczenia spraw pracowniczych,

- przekazania subwencji naliczonej na podstawie danych z dnia 30.09.2018 r. (SIO)

w wysokości 4/12.
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