
Proiekt

z dnia .....................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR..................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zamiaru przeksztalcenia I Liceum Ogolnoksztatc^cego im. Boleslawa Chrobrego w Piotrkowie
Trybunalskim poprzez zmian^ siedziby szkoty.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w zwi^zku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorz^dzie powiatowym (Dz.U. z2019r. poz. 511,1571,1815) , art. 89 ust. 1, 3i9 w zwi^zku 
z art. 29 ust. 1 pkt.l ustawy zdnia 14grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz.U. z2019r. poz. 1148, 1078, 1680, 
1681, 1818,2197, 2248) uchwala si?, co nast?puje :

zamiar przeksztalcenia z dniem 1 wrzesnia 2020 r. I Liceum 
Ogolnoksztalc^cego im. Boleslawa Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmian? 
siedziby szkoly z 97-300 Piotrkow Trybunalski, Aleje Mikolaja Kopernika 1 na siedzib? 97-300 Piotrkow 
Trybunalski, Aleje Mikolaja Kopernika 6.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

§ 1. Wyraza si?
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UZASADNIENIE

Zmiana adresu I Liceum Ogolnoksztafc^cego im. Boleslawa Chrobrego zwi^zana jest 
z otrzymanym zawiadomieniem z Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru Urz$du Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego dotycz^cego nadania nowego numeru porz^dkowego ( zmiana adresu) 
I Liceum Ogolnoksztatc^cego im. Bolestawa Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. 
W sprawach dotyczqcych zmiany jakiegokolwiek elementu aktu zaiozycielskiego szkoly, 
tj. zmiany typu i rodzaju szkoly, jej nazwy i siedziby (w pewnych kategoriach szkol) jest 
przeksztalceniem szkoly 
ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe - podj^cia uchwaly zamiarowej 
przez organ stanowiqcy jednostki samorz^du terytorialnego. Nadanie nowego numeru 
porz^dkowego szkole jest ingerencjq w akt zalozycielski szkoly, dlatego wymaga przyj^cia 
procedur prawnych okreslonych w art. 89 przywolanej wyzej ustawy.
Uchwala o zamiarze dokonania zmian w akcie zalozycielskim I Liceum Ogolnoksztalc^cego 
w Piotrkowie Trybunalskim jest uchwalq intencyjn^ (celowosciow^), pozwala 
na rozpocz^cie procedury informowania zainteresowanych stron oraz opiniowania 
i uzgadniania stanowisk. Organ prowadzqcy szkol? jest obowi^zany, co najmniej 
na 6 miesi^cy przed terminem wprowadzenia zmian w akcie zalozycielskim szkoly, zawiadomic: 
rodzicow uczniow i wlasciwego kuratora oswiaty. Szkola prowadzona przez jednostk^ samorz^du 
terytorialnego moze dokonac zmian w akcie zalozycielskim po uzyskaniu pozytywnej opinii 
kuratora oswiaty.

mysl przepisow 89art.wymaga wi

Zatem w tym stanie prawnym i faktycznym podj^cie niniejszej uchwaly jest celowe i zasadne.
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