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

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) w związku z art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) oraz 
art. 219 w związku z art. 217 ust. 1, 2 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) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zmianę sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych 
i specjalnych, przyjętej Uchwałą Nr XXVIII/704/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2017 r. poz. 1604), zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/943/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 
17 października 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4625), w następujący 
sposób:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.  Gimnazjum Specjalne Nr 53 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka z siedzibą w Szczecinie włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej 
nr 26 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka z siedzibą 
w Szczecinie  na następujących warunkach:

1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym im. Janusza Korczaka z siedzibą w Szczecinie  o strukturze organizacyjnej 
obejmującej klasy IV–VIII rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku;

2) Gimnazjum Specjalne Nr 53 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka z siedzibą w Szczecinie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.”;

2) w tabeli stanowiącej Załącznik wprowadza się następujące zmiany:

a) lp. 1, kol. 2 określająca nazwę szkoły, otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa Specjalna
nr 26 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczecinie”;

b) lp. 2, kol. 2 określająca nazwę szkoły, otrzymuje brzmienie: „klasy dotychczasowego 
Gimnazjum Specjalnego Nr 53 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka w Szczecinie prowadzone w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczecinie”;

c) lp. 91, kol. 2 określająca nazwę szkoły, otrzymuje brzmienie: „Branżowa Szkoła I Stopnia 
Nr 15 w Schronisku dla Nieletnich w Szczecinie”;

d) lp. 92, kol. 2 określająca nazwę szkoły, otrzymuje brzmienie: „klasy dotychczasowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Schronisku dla Nieletnich w Szczecinie prowadzone 
w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 15 w Schronisku dla Nieletnich w Szczecinie”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE

Rada Miasta Szczecin podjęła 22 maja 2018 r. Uchwałę Nr XLI/1191/18 w sprawie projektu zmiany
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Zgodnie z brzmieniem art. 215
ust. 1 (w związku z art. 219) ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) ww. uchwała została przekazana do zaopiniowania
Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oswiaty, który 18 czerwca 2018 r. pozytywnie ją zaopiniował (znak
pisma: WWEAiS.540.19.2018.KP).

Zostały również spełnione pozostałe wymagania określone w art. 214 ust. 2 i art. 216 (w związku
z art. 219) tzw. ustawy wprowadzającej. Po pierwsze, podjętą 22 maja 2018 r. przez Radę Miasta Szczecin
Uchwałę Nr XLI/1191/18 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych podano do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Po drugie, ww. uchwałę przekazano 28 maja
2018 r. do zaopiniowania reprezentatywnym organizacjom związkowym, które – w wyniku rozmów
prowadzonych z centralnymi strukturami tych organizacji (korespondencja opublikowana na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej) – zostały wskazane jednostkom samorządu terytorialnego jako właściwe
podmioty reprezentujące organizacje związkowe na terenie danego województwa, tj.:

a) Oddziałowi Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie;
b)  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

„Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Szczecinie;
c)  Zarządowi Wojewódzkiemu Forum Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego.

W myśl przepisów tzw. ustawy wprowadzającej, podmioty te, podobnie jak Kurator, miały 21 dni na
ustosunkowanie się do kwestii poruszanych w ww. uchwale. Opinie organizacji związkowych nie mają
jednak charakteru wiążącego.

Zgodnie z brzmieniem art. 217 (w związku z art. 219) ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zachodzi konieczność podjęcia uchwały o zmianie uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, która nie będzie już projektem sieci szkół, tylko
aktem prawa miejscowego w pełni regulującym tę kwestię.
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