UCHWAŁA NR IX/267/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Gdyni.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 106 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)
RADA MIASTA GDYNI uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. zmianie ulega nazwa Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych
w Gdyni na Szkołę Policealną nr 5 w Gdyni.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z § 1 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)
wydanego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 ze zm.) od dnia 1 września 2019 r. w nazwie szkoły policealnej nie umieszcza się określenia „dla
dorosłych”.
Przepis art. 106 ust. 1 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) nakazuje organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego prowadzącemu szkołę policealną, której nazwa nie jest
zgodna z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
podjęcie do dnia 31 sierpnia 2019 r. uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkoły.
Z uwagi na powyższe, zmiana nazwy Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Gdyni na Szkołę
Policealną nr 5 w Gdyni jest konieczna.
Zgodnie z powołanym
urzędowym.

przepisem

uchwała nie podlega publikacji w wojewódzkim

dzienniku

W tej sytuacji, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
OE.4421.4.2019
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