
Projekt

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

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

w sprawie wyłączenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” z Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie i jej 
likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego Nr 4 w Zespole Szkół
nr 8 im. Stanisława Staszica 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 i 3, 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 placówkę wychowania pozaszkolnego pod nazwą 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” z Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica 
w Szczecinie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1a, 70–214 Szczecin.

§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku likwiduje się placówkę wychowania pozaszkolnego pod nazwą 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” w Szczecinie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1a, 70–214 
Szczecin.

§ 3. Z dniem 1 września 2019 roku zapewnia się wychowankom Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Szczecińskiej „KRĄG” możliwość kontynuacji zajęć edukacyjno–kulturalnych 
w Pałacu Młodzieży–Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie  z siedzibą przy alei Piastów 7,           
70-327 Szczecin.

§ 4. Z dniem 1 września 2019 r. zmienia się dotychczasową nazwę szkoły w brzmieniu — 
„Technikum Zawodowe Nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie” na nazwę 
w brzmieniu — „Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica  
w Szczecinie”.

§ 5. Z dniem 1 września 2019 roku struktura organizacyjna Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława 
Staszica w Szczecinie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1a, 70–214 Szczecin, obejmuje:

1) Technikum Organizacji i Zarządzania,

2) Centrum Kształcenia Praktycznego.

§ 6. Dokumentację pozostałą po zlikwidowanej placówce wychowania pozaszkolnego pod nazwą 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” przejmuje archiwum Pałacu Młodzieży–
Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie z siedzibą przy alei Piastów 7, 70-327 Szczecin.

§ 7. Mienie ruchome pozostałe po zlikwidowanej placówce wychowania pozaszkolnego pod 
nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” stanowi majątek Pałacu Młodzieży–
Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie z siedzibą przy alei Piastów 7, 70-327 Szczecin.

§ 8. Statut Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica 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 placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej
„KRĄG”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

Dnia 26 lutego 2019 r. Rada Miasta Szczecin (Uchwałą Nr IV/101/19) wyraziła zamiar likwidacji
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” jako placówki wychowania pozaszkolnego,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie. W myśl art. 89 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice wychowanków oraz pełnoletni wychowankowie ww.
placówki – w terminie przewidzianym w wyżej przywołanym przepisie – zostali poinformowani o zamiarze
likwidacji Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG”. Zapewniono ich także o możliwości
kontynuacji zajęć edukacyjno–kulturalnych w Pałacu Młodzieży–Pomorskim Centrum Edukacji
w Szczecinie. Zespół będzie mógł zachować swoją nazwę, ale zajęcia od 1 września 2019 r. będą
realizowane w ramach pracowni tańca folklorystycznego w Pałacu Młodzieży–Pomorskim Centrum
Edukacji 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.542.26.2019.MZ, 11 marca 2019 r.),
w którym pozytywnie zaopiniował likwidację placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół
Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG”.

Dnia 26 lutego 2019 r. Rada Miasta Szczecin (uchwałą Nr IV/101/19) wyraziła także zamiar
przekształcenia Technikum Zawodowego Nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława
Staszica w Szczecinie, poprzez zmianę jego nazwy. W opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
wyrażonej w piśmie z dnia 12 marca 2019 r., zmiana nazwy Technikum Zawodowego Nr 4 w ZS nr 8
w Szczecinie nie jest jego przekształceniem, ponieważ nie wiąże się „(...) z istotnym zmniejszeniem
rozmiarów lub zmianą przedmiotu dotychczas prowadzonej działalności (...)” tego technikum. Zatem,
zmiana nazwy tej szkoły następuje z inicjatywy organu prowadzącego tę szkołę bez konieczności
zastosowania art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe.

28 stycznia 2019 roku dyrektor Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica — w imieniu Rady Szkoły
— złożył wniosek do organu wykonawczgo Gminy Miasto Szczecin o zmianę nazwy Technikum
Zawodowego Nr 4 na Technikum Organizacji i Zarządzania. Aktualnie Technikum Zawodowe Nr 4 kształci
uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik
hotelarstwa i technik logistyk. Jak argumentuje we wniosku dyrektor Zespołu Szkół nr 8, wszystkie
wymienione wyżej zawody „(...) przygotowują do zadań związanych z szeroko pojętą organizacją
i zarządzaniem (...). Uczniowie szkoły są przygotowywani do planowania i organizacji procesów w różnych
branżach gospodarki, takich jak: ekonomia, finanse, logistyka, marketing czy turystyka. Poznają narzędzia
pozwalające oceniać skuteczność i efektywność podejmowanych działań i analizować zjawiska zachodzące
na rynku. Absolwenci szkoły posiadają także umiejętności niezbędne do zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej oraz zarządzania firmą. Proponowana nazwa będzie więc bardziej uniwersalna,
(...) pozwoli lepiej i w sposób jednoznacznie pozytywny identyfikować szkołę na mapie edukacyjnej
Szczecina, co przyczyni się do skuteczniejszego promowania szkolnictwa branżowego w naszym mieście
i regionie”. Zmiana nazwy szkoły oznacza, że z dniem 1 września 2019 roku uczniowie dotychczasowego
Technikum Zawodowego Nr 4 staną się uczniami Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół
nr 8 im. Stanisława Staszica 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 wyłączenia placówki
wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” z Zespołu Szkół
nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego Nr 4
w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica 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 placówki, jak i uchwała o likwidacji placówki są aktami prawnymi podejmowanymi
w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego, z tym że
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przedstawienie do zaopiniowania projektu jednej z nich oznacza dopełnienie obowiązku, o którym mowa
w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

Likwidacja placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej
„KRĄG” nie będzie powodowała żadnych negatywnych skutków kadrowych, ponieważ wszystkim
nauczycielom, dotychczas zatrudnionym w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie i wykonującym obowiązki
zawodowe wyłącznie w ww. placówce wychowania pozaszkolnego (łącznie 3 etaty), została złożona
propozycja służbowego przeniesienia do Pałacu Młodzieży– Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie
w celu kontynuacji czynności zawodowych.
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