
                                                 Projekt 
UCHWAŁA Nr .............. 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia ...................... 

 
 

w sprawie: przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka 
w Sosnowcu poprzez zmianę jego siedziby. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 8 
lit. i, art. 78 ust. 1, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1868 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 i 9,                     
w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.               
z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami), po konsultacjach dokonanych na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej nr 862/LXIII/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 233, poz. 3451) oraz 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach i spełnieniu 
wymogów art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1881) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje: 

§ 1 
Z dniem 31 sierpnia 2018 r. przekształca się VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza 
Korczaka w Sosnowcu poprzez zmianę jego siedziby, z dotychczasowej przy ul. Czeladzkiej 
58 na siedzibę przy ul. Ludwika Zamenhofa 15. 
 

§ 2 
Z dniem 31 sierpnia 2018 r. dokumentację, majątek i zobowiązania przekształconej szkoły 
przejmuje VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, ul. Ludwika 
Zamenhofa 15, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się 
Śląskiemu Kuratorowi Oświaty jako organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,                           
w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia przekształcenia. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 
 

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                                                          Wilhelm Zych 
 
 
 



 
  
 
 

UZASADNIENIE  MERYTORYCZNE  PROJEKTU  UCHWAŁY 
RADY  MIEJSKIEJ 

 
 
 
W dniu 20.12.2017 r. Rada Miejska w Sosnowcu podjęła uchwałę Nr 788/LVII/2017   
w sprawie zamiaru przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka          
w Sosnowcu poprzez zmianę jego siedziby. W przypadku  przekształcenia szkoły stosuje się 
przepisy art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie 
z którymi organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 
przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły m.in. rodziców uczniów           
i właściwego kuratora oświaty. Realizując ten przepis, poinformowano o zamiarze 
przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego poprzez zmianę siedziby szkoły rodziców 
uczniów i Śląskiego Kuratora Oświaty. Dodatkowo o zamiarze przekształcenia szkoły zostały 
powiadomione nauczycielskie związki zawodowe. Śląski Kurator Oświaty postanowieniem              
z dnia 28 lutego 2018 r. pozytywnie zaopiniował zamiar przekształcenia VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka poprzez zmianę jego siedziby, z dotychczasowej 
przy ul. Czeladzkiej 58 na siedzibę przy ul. Ludwika Zamenhofa 15. Wobec wykonania 
wszystkich niezbędnych czynności podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
    

 


