UCHWAŁ A NR PR.0007.110.2014
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji Uzupe łniaj ą cego Liceum Ogólnoksztalc ą cego Specjalnego z siedzib ą przy
ul. Bujoczka 2 w Rudzie Ślą skiej dla którego organem prowadz ącym jest Miasto Ruda Śląska
Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó źniejszymi zmianami) w związku z art. 12 pkt 8 lit. i oraz
art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z pozniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 1 pkt 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.0 z 2013 r., poz.885 z pó ź niejszymi zmianami), art.19 ust. 2 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 167) oraz art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogł aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych alctów prawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z pó źniejszymi zmianami) po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora O światy
w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez w łaściwe statutowe wł adze zwi ązków zawodowych, na wniosek
Prezydenta M i asta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2014 r. zlikwidowa ć Uzupełniaj ące Liceum Ogólnoksztalc ące Specjalne w Rudzie
Śląskiej z siedzibą przy ul. Bujoczka 2.
§ 2. Dokumentacj ę przebiegu nauczania zlikwidowanego Uzupe łniaj ącego Liceum Ogólnokształcącego
Specjalnego w Rudzie Sl ąskiej przekazać Ś ląskiemu Kuratorowi Oś wiaty w Katowicach, w terminie jednego
miesi ąca od dnia zakończenia likwidacji.
§ 3. Mienie zlikwidowanej szlcoly staje si ę mieniem i maj ątkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 7 Specjalnych w Rudzie Ś ląskiej z siedzibą przy ul. Bujoczka 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza si ę Prezydentowi Miasta.
5. Uchwał a wchodzi w zycie po up ływie 14 dni od daty ogł oszenia w Dzienniku Urzę dowym
Województwa Ś ląskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie o światy, szkoła publiczna mo że być zlikwidowana przez organ prowadz ący
z koń cem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ mo ż liwoś ci kontynuowania nauki w innej szkole
publicznej tego samego typu. Organ prowadz ący zobowi ązany jest najpó źniej 6 miesi ęcy przed terminem
likwidacji, zawiadomi ć o zamiarze likwidacji szkoty: rodziców uczniów oraz w łaściwego kuratora o światy. Szkoła
może być zlilcwidowana po uzyskaniu opinii kuratora o światy. Od 01.09.2012 r. do szkoty nie prowadzi si ę naboru
co jest zgodne z art. 7 ust. l ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie o światy oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206). Miasto Ruda Ś ląska rozpoczynaj ąc procedurę lilcwidacj i szkoły, wypełniło
zapisy cytowanego na wst ępie artykułu poprzez: - podj ęcie w dniu 27.02.2014 r. uchwały Rady Miasta Ruda Ś l ąska
w sprawie zamiaru liwidacji Uzupełniaj ącego Liceum Ogólnokszta łcącego Specjalnego, - zawiadomienie
o zamiarze likwidacji ww. szkoty i przesłanie stosownej uchwa ły Ś ląskiemu Kuratorowi O światy, - uzyskanie
opinii Śląskiego Kuratora O ś wiaty (opinia pozytywna). Ponadto zgodnie z art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 167) przekazano do zaopiniowania przez
właściwe statutowe w ładze zwi ązków zawodowych projekt uchwa ły o zamiarze likwidacji Uzupe łniaj ącego Liceum
Ogólnokształcącego Specjalnego w Rudzie Ś lą skiej, ul. Bujoczka 2 (opinia pozytywna). Maj ąc na uwadze
powyższe podj ęcie uchwały o likwidacji Uzupełniaj ącego Liceum Ogólnokszta łcącego Specjalnego z dniem
31 sierpnia 2014 r. jest zasadne.
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