Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie
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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 89 ust. 1,
3 i 9 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) Rada Miasta Szczecin uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2019 roku Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Szczecinie poprzez zmianę siedziby placówki z dotychczasowej, znajdującej się przy
ul. Gabriela Narutowicza 17, 71–240 Szczecin, na nową przy ul. Stanisława Mikołajczyka 20,
71–075 Szczecin.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do wystąpienia do
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie przekształcenia placówki
wymienionej w § 1.
§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia o zamiarze
przekształcenia placówki, o której mowa w § 1., rodziców wychowanków oraz pełnoletnich
wychowawnków stałych zajęć sportowo–rekreacyjnych prowadzonych przez Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy w Szczecinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie znajduje się obecnie w budynku przy
ul. Gabriela Narutowicza 17, nad którym zarząd trwały sprawuje Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji
i Rehabilitacji w Szczecinie. MOS nie posiada niestety własnej bazy sportowej, więc korzysta z obiektów
sportowych zarządzanych przez MOSiR. W związku z powyższym, proponuje się zmianę siedziby MOS-u
na nową — w budynku po dotychczasowym Gimnazjum nr 27 przy ul. Mikołajczyka 20 w Szczecinie.
Z dniem 31 sierpnia 2019 roku budynek ten opuszczą ostatnie klasy trzecie dotychczasowego Gimnazjum
nr 27. Część tego budynku została już zaadopotowana dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Szkoły
Podstawowej nr 51 w Szczecinie. Pozostanie jednak niewykorzystana baza sportowa (boiska, bieżnia oraz
hala sportowa), zmodernizowana w latach funkcjonowania ww. gimnazjum. Stąd propozycja przeniesienia
siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie do budynku przy ul. Mikołajczyka 20.
Zmiana ta niesie za sobą znaczącą poprawę jakości realizacji zadań edukacyjnych w zakresie sportu
i rekreacji świadczonych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na rzecz szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Dzięki dostępowi do hali sportowej, dwóch zewnętrznych
boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżni prostej możliwe będzie poszerzenie oferty stałych zajęć
sportowych, realizowanych bezpośrednio na terenie placówki oświatowej. Bogata baza sportowa umożliwi
dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego również organizację imprez sportowych, realizowanych
w ramach współzawodnictwa sportowego szkół, bezpośrednio na terenie jednostki.
Przekształcenie placówki, o której mowa wyżej, poprzez zmianę siedziby jest dokonywane — w myśl
obowiązujących przepisów prawa — w tej samej dwuetapowej procedurze, jak w przypadku likwidacji
placówki. Etap pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru przekształcenia placówki w formie uchwały,
którą w zasadach techniki prawodawczej nazywa się uchwałą intencyjną. Na tym etapie działań, organ
prowadzący szkołę jest zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie
przekształcenia placówki. Wyłącznie pozytywna opinia kuratora oświaty pozwala organowi prowadzącemu
placówkę przejść do drugiego etapu procedury, tj. podjęcia drugiej uchwały, która nie jest już uchwałą
intencyjną, lecz aktem prawa lokalnego w sprawie przekształcenia placówki poprzez zmiane siedziby.
Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę zmierzająca do zmiany
siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie.
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