
UCHWAŁA NR XVII/388/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn.zm.1)) oraz art. 59 
ust. 1, 2 i 6 w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.2)) Rada Miasta Gdyni uchwalaco następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2016r. przekształca się Szkołę Policealną nr 3 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 
poprzez zmianę siedziby na ul. Morską 186 w Gdyni.

§ 2. W zakresie wynikającym z § 1 zmianie ulega akt założycielski szkoły, o której mowa w § 1, który 
otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda - Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z  2015r. poz. 1045, 1890.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2014r. poz.7; z 2015r. poz.357, 1045, 1418; z 2016 r. poz. 

35, 64.
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UZASADNIENIE

Przeniesienie siedziby szkół stanowi ich przekształcenie w rozumieniu art. 59 ust. 6 ustawy o systemie 
oświaty, a zatem stosowna procedura jego dokonania wynika z odpowiednio stosowanych art. 59 ust. 1 i 2 tej 
ustawy tak, jak w przypadku likwidacji szkół. Szkoła publiczna może być przekształcona z końcem roku 
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, który obowiązany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 
przekształcenia zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla 
dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty. Szkoła może zostać przekształcona po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kuratora oświaty.

W dniu 30 grudnia 2015r. Rady Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XV/347/15 w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w 
Gdyni.

Szkoła Policealna nr 3 od roku szkolnego 2006/2007 nie dokonała żadnego naboru, nie zachodziła więc 
potrzeba zawiadomienia rodziców uczniów. Organ nadzoru pedagogicznego wyraził pozytywną opinię o 
przekształceniu szkoły.

Ponadto, na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych projekt przedmiotowej uchwały 
został przedłożony do zaopiniowania Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdyni oraz Zarządowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Gdyni.

Szkoła Policealna nr 3 będzie funkcjonować w ramach nowego Zespołu Szkół Ekologiczno – 
Transportowych z siedzibą przy ul. Morskiej 186 w Gdyni z dniem 1 września 2016r. Szkoła ta jest niezbędna 
dla poszerzenia oferty edukacyjnej o zawody występujące w szkołach policealnych. W związku z powyższym 
konieczna jest zmiana siedziby Szkoły Policealnej nr 3 na ul. Morską 186 w Gdyni.

Warunkiem przeniesienia siedziby Szkoły Policealnej nr 3 jest podjęcie przez Radę Miasta Gdyni 
stosownej uchwały w sprawie przekształcenia

OE. 4424.50.2016
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/388/16
Rady Miasta Gdyni

z dnia 9 marca 2016 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 pkt 11 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn.zm.) oraz art. 59 
ust.1, 2 i 6 w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)

Z dniem 31 sierpnia 2016r. akt założycielski szkoły otrzymuje brzmienie:

SZKOŁA POLICEALNA NR 3

ul. Morska 186

81-216 Gdynia

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda - Trzebiatowski

Gdynia, dnia 9 marca 2016r.
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