Projekt
z dnia 9 stycznia 2015 roku zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich
Górach ul. Sienkiewicza 6
Na podstawie art.12, pkt. 8, lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1)) oraz art. 59, ust. 1 w związku z art. 5 c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)), art. 19 ust.2
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 167)
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2015 roku zlikwidować Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6.
§ 2. Podejmuje się działania zmierzające do likwidacji określonej w §1, polegające w szczególności
na zawiadomieniu Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1) Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379,poz. 1072.
wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2003r. nr 137 poz. 1304, z 2004r. nr 69 poz. 624, nr 109 poz.
1161, nr 273 poz. 2703, nr 281 poz. 2781, z 2005r. nr 17 poz. 141, nr 94 poz. 788, nr 122 poz. 1020, nr 131 poz. 1091, nr
167 poz. 1400, nr 249 poz. 2104, z 2006r. nr 144 poz. 1043, nr 208 poz. 1532, nr 227 poz. 1658, z 2007r. nr 42 poz. 273, nr
80 poz. 542, nr 115 poz. 791, nr 120 poz. 818, nr 180 poz. 1280, nr 181 poz. 1292, z 2008r. nr 70 poz. 416, nr 145 poz. 917,
nr 216 poz. 1370, nr 235 poz. 1618, z 2009r. nr 6 poz. 33, nr 31 poz. 206, nr 56 poz. 458, nr 157 poz. 1241, nr 219 poz.
1705, z 2010r. nr 44 poz. 250, nr 54, poz. 320, nr 127 poz. 857, nr 148 poz. 991, z 2011r. nr 106 poz. 622, nr 112 poz. 654,
nr 139 poz. 814, nr 149 poz. 887, nr 205 poz.1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 82 7, poz. 1265, poz.
1317, poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 oraz poz. 1877

2) Przepisy
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Uzasadnienie
Uchwałą nr XXXV/225/2004 Rady Powiatu w TarnowskichGórach z dnia 29 czerwca 2004 roku dotychczasowa
szkoła ponadpodstawowa Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Tarnowskich
Górach
przy
ul.
Sienkiewicza
6 zostało
przekształcone
w szkołę ponadgimnazjalną Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 w Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Tarnowskich
Górach
przy
ul.
Sienkiewicza
6.
Szkoła
kształciła
dorosłych
w zawodach: technik elektronik, technik mechanik, technik handlowiec, technik żywienia
i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk, technik usług fryzjerskich,
technik
technologii
żywności,
technik
pojazdów
samochodowych,
technik
budownictwa
i technik mechanik. Od roku szkolnego 2013/14 wykonując zapis art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o zmianie
ustawy
o systemie
oświaty
oraz
niektórych
innych
ustaw
(
Dz. U. z 2011 r.
nr 205 poz. 1206) zaprzestano naboru do klas pierwszych a w latach następnych kolejnych klas Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach. W roku
szkolnym 2014/15 w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych nr 6 w Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Tarnowskich Górach prowadzone są ostatnie 3 oddziały z 74 słuchaczami, którzy kształcą się w zawodzie:
technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i gospodarstwa domowego i technik usług fryzjerskich.
Z dniem 31 sierpnia 2015 roku ostatni słuchacze szkoły zakończą naukę w szkole. Wobec powyższego likwidacja
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6 jest
uporządkowaniem sieci i wypełnieniem obowiązku wynikającego z zapisów ustawy z dnia 1 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) a jego likwidacja nie spowoduje
skutków społecznych, finansowych, prawnych.
Działając na podstawie art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty organ prowadzący szkolę
jest
obowiązany
na
sześć
miesięcy
przed
terminem
likwidacji,
zawiadomić
o zamiarze likwidacji szkoły : słuchaczy, właściwego kuratora oświaty (...). Wobec powyższego w ramach działań
zmierzających
do
likwidacji
Technikum
Uzupełniającego
dla
Dorosłych
nr
6
w Tarnowskich Górach w terminie do 29 lutego 2015 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach powiadomi
o zamiarze likwidacji Śląskiego Kuratora Oświaty, słuchaczy oraz pozostałe organy Centrum Kształcenia
Ustawicznego w TarnowskichGórach.
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