
Druk Nr 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia r. 

w sprawie likwidacji Technikum Uzupelniajqcego nr 7 wchodzqcego w Mad Zespoh 
Szk61 Samochodowych w Eodzi przy ul. Franciszka Prozka 315. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), 
art. 5 ust. 2 pltt 1 i ust. 5a, art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. 
o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35), art. 12 ust. 1 pkt 2, 
ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 
532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), Rada 
Miejska w Lodzi 

5 I .  Z dniem 31 sierpnia 2016 r. likwiduje siq Technikum Uzupehiajqce nr  7 
wchodzqce w sklad Zespolu Szk61 Samochodowych w Lodzi przy nl. Franciszka Proika 315, 
zwane dalej Technikum. 

5 2. 1. Powierzone liltwidowanemu Technikum mienie przeltazuje siq do dyspozycji 
Miasta Lodzi. 

2. Naleznoici i zobowiqzania Technikum przejmuje Urzqd Miasta Lodzi. 

§3.Zobowivuje siq Dyrektora Wydziah Edukacji w Departamencie Spraw 
Spokecznych Urzqdu Miasta Lodzi do dokonania w imieniu Miasta Lodzi czynnogci 
zwiqanych z Iiltwidacj~Technikum, o kt6rych mowa w 5 2. 

5 4. Wyltonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi, 

5 5. Uchwaka wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszeuia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 
oiwiaty oraz niektirrych innych ustaw, z dniem 1 wrzeinia 2012 r. likwiduje sic klase 
pierwszrl, a w latach nastepnych kolejne klasy dotychczasowego tvzyletniego technikum 
uzzipetniajqcego dla mlodzieiy. Powyiszy przepis zohowiqmje organy prowadzqce 
do przeprowadzenia likwidacji ww. technikirw. Ostatni ucmiowie zakoticzyli edukacjq 
w Technikum Uzupelniajqcym nr 7 w dniu 31 sierpnia 2009 r. 

W chwili ohecnej w sklad Zespoh Szk61 Samochodowych w Lodzi przy 
ul. Franciszka Prozka 315 wchodzq Technilcum nr 7, Zasadnicza Szlrola Zawodowa Nr 7, 
Technikum Uzupelniajace nr 7 oraz Szkola Policealna nr 7. 

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systelnie oiwiaty 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) szkola publiczna, z zastrzeieniem ust. l a  i 2, moie by6 
zlikwidowana z koticem roku szkolnego przez organ prowadzqcy szltolq, po zapewnieniu 
przez ten organ uczniom moiliwoici kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego 
samego typu, a t a k e  ksztalcqcej w tym samym lnb zbliionym zawodzie. Zgodnie 
zpowyiszym przepisem organ prowadzqcy jest obowiqzany, co najmniej na 6 miesiqcy 
przed terminem likwidacji, zawiadomif, o zamiarze likwidacji szltoly rodzicbw uczni6w 
(w przypadku szkob dla doroslych - uczniirw), wlaiciwego kuratora oiwiaty oraz organ 
wykonawczy jednostki samorzqdu terytorialnego wlaiciwej do prowadzenia szkirl danego 
typu. W zwiqzlcu z tym, ze w Technikum nie ma ucmiirw, nie byio konieczne dotrzymanie 
obowiqzku zawiadarniania ich, ani ich rodzicbw. Pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. Lirdzki 
ICurator Oiwiaty wyrazil pozytywnq opiniq w przedmiocie likwidacji Technikum 
Uzupelniajqcego nr 7 wchodzqcego w sklad Zespoh Szkol Samochodowych w Lodzi przy 
ul. Franciszka Prozka 315. 



Kuratorium Os'wiaty w Zodzi 
90-446 Abdi Al. KoSciuszki 120a 

re1 (042) 637 70 5j,/ax (042) 636 03 85 e-mail: holodi~~hir,ulor.ium./od;pl, ~~~~u~~~.hz~,alr~rium.lods.pl 

Lodi, dnia 22 grudnia 2015 r. 

Pan 
Tomasz Trela 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta todzi 
ul. Piotrkowska 104 

W nawiqaniu do pisma z dnia 16 grudnia 2015 r. Nr DSS-Ed-V.0006.1012.2015, 
L6dzki Kurator OSwiaty, po zapoznaniu siq z zalqczonq dokumentacjq oraz na podstawie 
informacji zgromadzonych w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, dzialajqc 
w trybie przepisu art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemic oSwiaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pozn. zm.) postanawia wyraziC opini? pozytywnq 
w przedmiocie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Technikum Uzupelniajqcego nr 7 
wchodzqcego w sklad Zespolu Szkol Samochodowych w todzi przy ul. Franciszka Prozka 
315. 

Uchwalq Nr XXI/502/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. Rada Miejska w todzi wyrazila 
intencje likwidacji oznaczonej wyzej szkoly, uzasadniajqc zamiar jej likwidacji brakiem 
naboru do wyzej oznaczonej szkoly. 

Stosownie do postanowieh przepisu art. 59 ust. 1 cyt. ustawy Pienvszy Wiceprezydent 
Miasta todzi wystslpil do Lodzkiego Kuratora OSwiaty o wydanie opinii w przedmiocie 
likwidacji oznaczonej wyzej szkoly. 

KoniecznoSC likwidacji oznaczonej wyzej szkoly jest konsekwencjq braku naboru 
do Technikum Uzupelniajqcego nr 7 wchodzqcego w sklad Zespolu Szk6l Samochodowych 
w Lodzi oraz wdrozenia przez Urzqd Miasta Lodzi przepisu art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 
201 1 r. o zmianie ustawy o systemie oSwiaty oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, 
poz. 1206 z poin. zm.) eliminujqcego z systemu oSwiaty niektore typy szk61 i ma charakter 
porzqdkujqcy dotychczasowq sieC szk61 ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto. 


