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

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, pkt 11 w związku z 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, poz. 1815), art. 89 ust. 1 i 3 
w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 8 i 9, art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, 
poz. 2248) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje:   

§ 1. Z dniem 1 września 2020 roku przekształca się Bursę Szkolną Nr 2 w Szczecinie z siedzibą 
przy ul. Pokoju 48, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, 
w internat.

§ 2. Internat powstały w wyniku przekształcenia placówki, o której mowa w §1, stanowi integralną 
część XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.

§ 3. Dokumentację dotychczasowej Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie przechowuje się w archiwum 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.

§ 4. Mienie dotychczasowej Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie stanowi majątek Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.

§ 5. Z dniem 1 września 2020 roku struktura organizacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 7 w Szczecinie obejmuje:

1) Szkołę Podstawową nr 6 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Unisławy 26,
2) XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie z siedzibą przy ul. Unisławy 26

wraz ze zorganizowanym w tej szkole internatem, znajdującym się przy ul. Pokoju 
48 w Szczecinie.

§ 6. W zakresie wynikającym §2 i §5 pkt 2 zmianie ulega akt założycielski XIII Liceum 
Ogólnokształcącego w Szczecinie, którego brzmienie określa Uchwała Nr XI/368/19 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące. 

§ 7. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie zostanie dostosowany do 
postanowień niniejszej uchwały przez uprawnione organy szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, 
poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Przedmiotowy projekt uchwały jest dopełnieniem dwuetapowej procedury prawnej związanej
z przekształceniem Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie, funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat.

18 grudnia 2019 r. Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę Nr XIII/465/19, którą w zasadach techniki
prawodawczej nazywa się uchwałą intencyjną, w sprawie zamiaru przekształcenia ww. placówki oświatowej
w internat. W myśl art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe rodzice
wychowanków oraz pełnoletni wychowankowie Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie — w terminie
przewidzianym w wyżej przywołanym przepisie prawa — zostali poinformowani o zamiarze przekształcenia
placówki w internat. 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.542.3.2020.DA, 15 stycznia 2020 r.),
w którym pozytywnie zaopiniował przekształcenie Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie w internat XIII LO
w ZSO nr 7.

Spełniony został także 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 przekształcenia Bursy
Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat. 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 przekształcenia placówki (tzw. uchwała intencyjna), jak i uchwała o przekształceniu placówki
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.

Przekształcenie Bursy Szkolnej Nr 2 w ZSO nr 7 w internat XIII LO w ZSO nr 7 nie spowoduje żadnych
negatywnych skutków dla dotychczasowych wychowanków tej placówki. Uczniowie pobierający naukę
w innych szkołach niż XIII LO, którzy są aktualnie wychowankami Bursy, będą mogli nadal — jeśli wyrażą
takie życzenie — mieszkać w budynku dotychczasowej Bursy w kolejnych latach szkolnych aż do
zakończenia nauki w szczecińskiej szkole ponadpodstawowej. Staną się po prostu wychowankami internatu
XIII LO. Według stanu na 30 września 2019 r. wychowankowie, o których mowa wyżej, stanowią grupę
22 osób, co stanowi 30% wszystkich zakwaterowanych w Bursie Szkolnej Nr 2. Zdecydowaną większość
stanowią jednak uczniowie XIII LO w ZSO nr 7.

Przekształcenie Bursy Szkolnej Nr 2 w ZSO nr 7 w internat XIII LO w ZSO nr 7 nie spowoduje także
żadnych negatywnych skutków kadrowych. Według stanu na 30 września 2019 r. w Bursie Szkolnej Nr 2
w ZSO nr 7 wykonuje swoje obowiązki służbowe dziewięciu wychowawców. Każdy z nich posiada
odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, aby pracować zarówno w bursie, jak i w internacie. Zatem,
dotychczasowe miejsca pracy dla ww. wychowawców zostaną utrzymane.
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