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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–
Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia
zawodowego
Na podstawie art. 12 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. 54 ust. 2, art. 55 ust. 2 oraz art. 56 ustawy z dnia
22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy — Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; poz. 2432; z 2019 r. poz. 534, poz. 1287)
w związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1148) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzący w skład Zespołu Szkół Elektryczno–
Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Księcia
Racibora 60, 71–631 Szczecin, stał się Centrum Kształcenia Zawodowego nr 4 w Szczecinie i wchodzi
w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera
w Szczecinie z siedzibą przy ul. Księcia Racibora 60, 71–631 Szczecin.
§ 2. Niniejsza
nr 4 w Szczecinie.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Uchwała ma charakter deklaratoryjny. Zgodnie z art. 54 ust. 2 oraz art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy — Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; poz. 2432; z 2019 r. poz. 534, poz. 1287), z dniem 1 września 2019 r.
dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, wchodzący w skład zespołu
publicznych szkół i placówek, staje się centrum kształcenia zawodowego. Organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego jest zobowiązany w terminie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
stwierdzić w drodze uchwały to przekształcenie. Ustawodawca wskazuje, że niniejsza uchwała jest także
aktem założycielskim centrum kształcenia zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).
Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 1–2 i pkt 4 Załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum
kształcenia zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 320) nazwa centrum zawiera:
a) określenie „Centrum Kształcenia Zawodowego”;
b) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy centrum, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej
miejscowości jest więcej niż jedno centrum;
c) nazwę miejscowości, w której ma siedzibę centrum.
Mając powyższe na uwadze, przedłożony projekt uchwały stwierdza, że Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzący w skład Zespołu Szkół Elektryczno–
Elektronicznych im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, z dniem 1 września 2019 r. przekształca się
w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 4 w Szczecinie i nadal wchodzi w skład tego samego zespołu szkół
i placówek.

Id: EE3107E0-ED4B-4AEA-97C7-6775A979B80D. Projekt

Strona 1

