
DRUK NR 5/X

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 193 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino w skład którego wchodzi I Liceum 
Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie, które do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
prowadzi klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące 
im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie z dotychczasową siedzibą.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół
publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum
ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza
jego przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące.

W skład prowadzonego przez Gminę Gryfino Zespołu Szkół Ogólnokształcących
z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino, wchodzi jedynie I Liceum
Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie, które do dnia 31 sierpnia
2019 r. prowadzi klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie.

W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji ustawowej. Niniejsza uchwała
stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z
późn. zm.).

Sporządziła:
Magdalena Januszewska
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