
Projekt

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

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

w sprawie wyłączenia X Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 3 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 X Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Orawskiej 1, 70–131 Szczecin.

§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku likwiduje się X Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie 
z siedzibą przy ul. Orawskiej 1, 70–131 Szczecin.

§ 3. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku rozwiązuje się Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Nr 3 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Orawskiej 1, 70–131 Szczecin, zwany dalej „zespołem szkół”. 
Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie, wchodząca dotychczas w skład zespołu szkół, staje się 
samodzielną jednostką budżetową z siedzibą przy ul. Orawskiej 1, 70–131 Szczecin.

§ 4. W zakresie wynikającym z § 3. zmianie ulega akt założycielski Szkoły Podstawowej 
nr 55 w Szczecinie, którego brzmienie określa Uchwała Nr XXXV/1014/17 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej Nr 55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. 

§ 5. Statut Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie zostanie dostosowany do zmian wynikających 
z niniejszej uchwały w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 6. 1. Dokumentację pozostałą po zlikwidowanym X Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie 
oraz rozwiązanym zespole szkół, o którym mowa w § 3., przejmuje archiwum Szkoły Podstawowej 
nr 55 w Szczecinie.

2. Z dniem 1 września 2019 roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 
nauczycieli dotychczasowego zespołu szkół, będących emerytami lub rencistami, oraz nauczycieli 
pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, dla których dotychczasowy zespół szkół 
był ostatnim miejscem pracy, zwanych dalej „uprawnionymi świadczeniobiorcami funduszu”, będzie 
naliczany przez Szkołę Podstawową nr 55 w Szczecinie.

3. Wskazani w ust. 2 uprawnieni świadczeniobiorcy funduszu korzystają z usług i świadczeń 
finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  na zasadach i w warunkach ustalonych 
w regulaminie obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie. 

§ 7. Majątek ruchomy i nieruchomy po rozwiązanym zespole szkół, o którym mowa w § 3., 
przejmuje Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie.

§ 8. Należności i zobowiązania finansowe pozostałe po rozwiązanym zespole szkół, o którym 
mowa w § 3., przejmuje Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie.
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Przedmiotowy projekt uchwały jest dopełnieniem dwuetapowej procedury prawnej związanej
z likwidacją X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie (X LO
w ZSO Nr 3).

Dnia 26 lutego 2019 r. Rada Miasta Szczecin (Uchwałą Nr IV/102/19) wyraziła zamiar likwidacji
X LO w ZSO Nr 3. W myśl art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice
uczniów oraz pełnoletni uczniowie X LO w ZSO Nr 3 — w terminie przewidzianym w wyżej przywołanym
przepisie — zostali poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły (w bieżącym roku szkolnym
w X LO w ZSO Nr 3 pozostały wyłącznie trzy ostatnie klasy programowo najwyższe).

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.542.27.2019.MZ, 11 marca 2019 r.),
w którym pozytywnie zaopiniował likwidację X LO w ZSO Nr 3 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 X Liceum
Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji oraz
rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 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 X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie nie będzie powodowała negatywnych skutków
kadrowych, ponieważ nauczyciele pracujący w ostatnich trzech oddziałach tej szkoły będą mogli prowadzić
zajęcia dydaktyczne w klasach IV–VIII Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie.

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2019 roku X LO zachodzi także konieczność rozwiązania
z dniem 31 sierpnia 2019 roku — na podstawie art. 91 ust. 7 i 7a pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
– Prawo oświatowe — Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie i usamodzielnienia Szkoły
Podstawowej nr 55 w Szczecinie. W przypadku wyłączenia szkoły z zespołu szkół oraz rozwiązania zespołu
szkół nie stosuje się art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj. nie ma konieczności
uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przedmiocie sprawy oraz nie ma konieczności
poinformowania rodziców o wyłączeniu szkoły z zespołu szkół i rozwiązaniu zespołu szkół.
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