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Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 4 dla Dorosłych
w Jaworznie.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty oraz nauczycielskich związków
zawodowych działających w Jaworznie
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2016 r. likwiduje się publiczną Szkołę Policealną nr 4 dla Dorosłych
w Jaworznie wchodzącą w skład, rozwiązanego z dniem 31 sierpnia 2016 r. uchwałą Nr XV/212/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r., Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 z
siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 65.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Szkoła Policealna nr 4 dla Dorosłych w Jaworznie znajduje się aktualnie w strukturach
organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Promiennej
65. W tym samym obiekcie funkcjonuje także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, w którego
ramach organizacyjnych znajduje się z kolei Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych. Od kilku lat żadna
z tych szkół nie prowadzi kształcenia ze wzglądu na brak odpowiednej liczby chętnych słuchaczy. W
dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Jaworznie, po uprzednim podjęciu uchwał o rozwiązaniu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, uchwaliła
utworzenie z dniem 1 września 2016 r. publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego z siedzibą przy ul. Promiennej 65.
W skład Centrum weszło Technikum Energetyczne oraz szkoły wchodzące w skład ww. zespołów
szkół, z wyjątkiem Szkoły Policealnej nr 4 dla Dorosłych. Mając na uwadze fakty, o których mowa
powyżej, a dotyczące obydwu szkół policealnych, brak praktycznego uzasadnienia do dublowania
w ramach Centrum szkół tego samego typu i rodzaju, zwłaszcza, że w ramach organizacyjnych
jednej szkoły policealnej można prowadzić kształcenie w nieograniczonej liczbie zawodów.
Na sesji 28 stycznia 2016 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XVI/236/2016 w sprawie zamiaru
likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 4 dla Dorosłych w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 65. Wykonując wyżej
wymienioną uchwałę Prezydent Miasta działając zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
zwrócił się do Śląskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji przedmiotowej szkoły.
Kurator pismem nr RE-KS.545.1.30.2016 r. z dnia 19 lutego 2016 r. wyraził opinię pozytywną.
Prezydent Miasta na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
przedłożył również projekt uchwały do zaopiniowania nauczycielskim związkom zawodowym
działającym na terenie miasta tj. Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie oraz Zarządowi Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Jaworznie. Obydwa związki wyraziły pozytywną opinię. Zarząd Oddziału pismem znak:
Oddz. 0221/1/2016 z dnia 15 marca 2016 r., a Międzyzakładowa Organizacja pismem znak:
40/SOL/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
Nie zachodziła konieczność zawiadamiania przez Prezydenta o zamiarze likwidacji słuchaczy wyżej
wymienionej szkoły ze względu na to, że w roku szkolnym 2015/2016 nie prowadziła ona kształcenia.
Realizacja uchwały nie spowoduje zaangażowania dodatkowych środków budżetowych oraz
zwiększenia zatrudnienia w administracji.
Jaworzno, 31 marca 2016 r.
Opracował Zbigniew Mika – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
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