
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Chemicznego im. prof. Stefana Kozłowskiego i Technikum 
Mechanicznego nr 2 im. prof. Stefana Kozłowskiego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekologicznych 

przy ul. Chylońskiej 237 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) oraz art. 59 ust.1 i 2 w 
związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. 
nr 256 poz. 2572 z późn. zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2016r. zamierza się zlikwidować Technikum Chemiczne im. prof. Stefana 
Kozłowskiego i Technikum Mechaniczne nr 2 im. prof. Stefana Kozłowskiego wchodzące w skład Zespołu 
Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Gdyni do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Pomorskiego Kuratora 
Oświaty oraz do wystąpienia do Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkół.

§ 3. 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 2003r. nr 137, poz. 1304, z 2004r. nr 69, poz. 624, nr 109, 
poz. 1161, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r., nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz.1091, nr 167, 
poz. 1400, nr 249, poz. 2104, z 2006 r., nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz. 1658, z 2007 r., nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 
542, nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, nr 180, poz. 1280, nr 181, poz. 1292, z 2008 r. nr 70, poz. 416, nr 145, poz. 917, nr 216, poz. 
1370, nr 235, poz. 1618, z 2009 r. nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458, nr 157, poz.1241, nr 219, poz. 1705, zm. z 2010 r. nr 
44, poz. 250, nr 54, poz. 320, nr 127, poz. 857,nr 148, poz.991, z 2011r. nr 106, poz.622, nr 112, poz.654, nr 139, poz.814, nr 149, 
poz.887, nr 205 poz.1206, z 2012r. poz. 941, 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 ,1650, z 2014r. poz.7, 290, 538, 598, 642, 
811, 1146, 1877, z 2015r. poz.357, 1240, 1607, 1629.
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UZASADNIENIE

Zamiar likwidacji Technikum Chemicznego im. prof. Stefana Kozłowskiego i Technikum 
Mechanicznego nr 2 im. prof. Stefana Kozłowskiego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekologicznych przy 
ul. Chylońskiej 237 w Gdyni wynika z faktu planowanego utworzenia od dnia 1 września 2016r. Zespołu Szkół 
Ekologiczno – Transportowych przy ul. Morskiej 186 w Gdyni. W jego skład zgodnie   z art. 62 ust. 1 ustawy o 
systemie oświaty mogą wejść jedynie szkoły różnych typów, co oznacza, że może być nie więcej, niż jedno 
technikum. Będzie to Technikum Transportowe. Pozostałe technika muszą zostać zlikwidowane. Kształcenie w 
zawodach : technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej realizowane w Technikum Chemicznym oraz kształcenie w zawodzie technik 
cyfrowych procesów graficznych realizowane w Technikum Mechanicznym nr 2 z dniem 1 września 2016r. 
będzie przeniesione do Technikum Transportowego. Uczniowie z Technikum Mechanicznego nr 2 kształcący 
się w zawodzie technik spedytor będą mieli możliwość kontynuowania nauki w tym samym zawodzie w 
Technikum Transportowym.

Zgodnie z przepisem art. 59 ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być 
zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu uczniom możliwości 
kontynuowania nauki. Organ prowadzący obowiązany jest zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców 
uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz zasięgnąć opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Warunkiem likwidacji Technikum Chemicznego i Technikum Mechanicznego nr 2 z dniem 31 sierpnia 
2016r. jest podjęcie przez Radę Miasta Gdyni uchwały o zamiarze likwidacji szkół.

OE.4424.887.2015

Id: 8DEA8348-03C8-47CD-9177-3635094E0675. Przyjęty Strona 2




