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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

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

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571) w związku z art. 146 ust. 2 i 3 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; z 2019 r. poz. 1287) Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowego trzyletniego
VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie z siedzibą przy 
ul. Jagiellońskiej 41, 70–382 Szczecin, w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 41, 70–382 Szczecin.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego VI Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Uchwała ma charakter deklaratoryjny. Zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245;
z 2019 r. poz. 1287) z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące
stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego jest zobowiązany w terminie do 30 listopada 2019 r. stwierdzić w drodze uchwały to
przekształcenie. Ustawodawca wskazuje, że niniejsza uchwała jest także aktem założycielskim
czteroletniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
— Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1680 i poz. 1681).
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