
Projekt

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

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

w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół             
nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja 
Reja w Szczecinie, wyłączenia Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja 
w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole 
Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, 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), art. 89 ust. 1, 3 i 10, art. 91 ust. 7 i ust. 7a 
pkt 2 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245; z 2019 r. poz. 534) oraz 
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2500, 
poz. 2354; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:   

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku wyłącza się Technikum Hotelarskie z Zespołu Szkół nr 6       
im. Mikołaja Reja w Szczecinie z siedzibą przy ul. Józefa Sowińskiego 3, 70–236 Szczecin.

§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku likwiduje się Technikum Hotelarskie w Szczecinie z siedzibą 
przy ul. Józefa Sowińskiego 3, 70–236 Szczecin.

§ 3. Z dniem 1 września 2019 r. przekształca się czteroletnie Technikum Gastronomiczne, 
wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy ul. Józefa Sowińskiego 3, 
poprzez zmianę dotychczasowej nazwy tej szkoły w brzmieniu — „Technikum Gastronomiczne 
w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie” na nazwę w brzmieniu — „Technikum 
Gastronomiczno–Hotelarskie w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie”.

§ 4. Z dniem 1 września 2019 roku uczniom dotychczasowej szkoły, o której mowa w § 1 i 2,  
zapewnia się kontunuację kształcenia w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik obsługi 
turystycznej w Technikum Gastronomiczno–Hotelarskim w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja 
w Szczecinie.

§ 5. Z dniem 1 września 2019 roku struktura organizacyjna Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja 
w Szczecinie z siedzibą przy ul. Józefa Sowińskiego 3, 70–236 Szczecin, obejmuje:

1) Technikum Gastronomiczno–Hotelarskie wraz ze zorganizowanym w tej szkole internatem,

2) Branżową Szkołę I stopnia nr 4,

3) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6,

4) Centrum Kształcenia Praktycznego.

§ 6. Dokumentację pozostałą po zlikwidowanym Technikum Hotelarskim w Szczecinie 
przechowuje się w archiwum Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

§ 7. Mienie ruchome pozostałe po zlikwidowanym  Technikum Hotelarskim w Szczecinie stanowi 
majątek Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

§ 8. Statut Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie zostanie dostosowany do zmian 
wynikających z niniejszej uchwały w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt uchwały jest dopełnieniem dwuetapowej procedury prawnej związanej
z likwidacją Technikum Hotelarskiego oraz przekształceniem Technikum Gastronomicznego, wchodzących
w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

Dnia 26 lutego 2019 r. Rada Miasta Szczecin (Uchwałą Nr IV/93/19) wyraziła zamiar likwidacji
Technikum Hotelarskiego w ZS nr 6 w Szczecinie, zamiar przeniesienia kształcenia w zawodach
z Technikum Hotelarskiego do innego technikum w ZS nr 6 w Szczecinie oraz zamiar przekształcenia
Technikum Gastronomicznego w ZS nr 6 w Szczecinie.

W myśl art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice uczniów oraz
pełnoletni uczniowie Technikum Hotelarskiego w ZS nr 6 – w terminie przewidzianym w wyżej
przywołanym przepisie – zostali poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły oraz przeniesieniu kształcenia
w zawodach z Technikum Hotelarskiego do Technikum Gastronomiczno–Hotelarskiego
w ZS nr 6 w Szczecinie. W tym samym trybie i terminie rodzice oraz pełnoletni uczniowie Technikum
Gastronomicznego w ZS nr 6 zostali poinformowani o przekształceniu Technikum Gastronomicznego
poprzez zmianę jego nazwy na Technikum Gastronomiczno–Hotelarskie w ZS nr 6 w Szczecinie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, podjęta uchwała została przesłana do
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii. Ww. przedstawiciel organu nadzoru
pedagogicznego wydał postanowienie (znak pisma: WWEAS.542.25.2019.DA, 15 marca 2019 r.),
w którym pozytywnie zaopiniował likwidację Technikum Hotelarskiego w ZS nr 6 w Szczecinie,
przeniesienie kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego do innego technikum w ZS nr 6 oraz
przekształcenie Technikum Gastronomicznego w ZS nr 6 w Szczecinie poprzez zmianę jego nazwy na
Technikum Gastronomiczno–Hotelarskie w ZS nr 6 w Szczecinie.

Został także spełniony obowiązek zasięgnięcia opinii właściwych, statutowych władz związków
związkowych, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Władze tych związków otrzymały do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia
w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego
technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, wyłączenia Technikum Hotelarskiego
z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum
Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Powyższe działanie jest zgodne
z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z dnia 23 lutego 2011 r. sygn. akt I
OSK 2028/10; wyrok NSA z dnia 29 listopada 2010 r. I OPS 2/10). Z sentencji wyroków NSA wynika,
że zarówno uchwała o zamiarze likwidacji szkoły, jak i uchwała o likwidacji szkoły są aktami prawnymi
podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku
zawodowego, z tym że przedstawienie do zaopiniowania projektu jednej z nich oznacza dopełnienie
obowiązku, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

Likwidacja Technikum Hotelarskiego nie będzie powodowała żadnych negatywnych skutków
kadrowych, ponieważ nauczanie ogólnokształcące i zawodowe zostaje przeniesione do innego technikum,
wchodzącego w skład tego samego zespołu szkół, tj. do Technikum Gastronomiczno–Hotelarskiego
w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.
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