
UCHWAŁA NR 	 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	2019 r. 

W sprawie likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, policealnej szkoty zawodowej 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 

Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 92 ust.1 pkt ł  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ) , art. 89 ust. ł  i 3, art. 91 ust. 7 i ust. 10 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz.996, 1000, 1290, 1669, 2203, 2245, 

z 2019 poz. 534) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty w Łodzi uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1 Z dniem 31 sierpnia 2019r. wyłączyć  I Liceum Profilowane z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Franklina Roosevelta 1. 

2. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zlikwidować  I Liceum Profilowane, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2.1 Z dniem 31 sierpnia 2019r. wyłączyć  Zaoczne Technikum Uzupełniające z Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Franklina Roosevelta ł. 

2. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zlikwidować  Zaoczne Technikum Uzupełniające , o którym mowa 

w ust. ł  

§ 3.1. Z dniem 31 sierpnia 2019r. wyłączyć  Policealną  Szkolę  z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych 

nr ł  z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Franklina Roosevelta ł  . 

2. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zlikwidować  Policealną  Szkołę, o której mowa w ust. 1. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Niniejszą  uchwałą  następuje dostosowanie stanu faktycznego do obowiązującego 
stanu prawnego i uporządkowanie sieci szkół  ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. Likwidacja wymienionych w 
uchwale szkół  wynika z nowelizacji przepisów prawa . Likwidacja szkoły, wchodzącej 
w skład zespołu szkół, musi być  poprzedzona jej wyłączeniem z zespołu szkół. 

Zgodnie z zapisem art.89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2203, 2245, z 2019 poz. 534 ) szkoła 
publiczna z zastrzeżeniem ust.2,3 i 14 -18 może zostać  zlikwidowana z końcem roku 
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom 
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także 
kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest 
obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić  o 
zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów( a w przypadku szkoły dla dorosłych — 
uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół  danego typu. 

Stosownie do treści art. 89 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pismem z dnia 4 
lutego 2019 r. powiadomił  Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie 
Trybunalskim 	 o 
zamiarze likwidacji wymienionych w niniejszej uchwale szkół  i wniósł  o wyrażenie opinii 
w tej sprawie. 6 marca 2019 r. Dyrektor Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim 
pozytywnie zaopiniował  zamiar likwidacji szkół. 
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