
UCHWAŁA NR 0007.62.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Czerwieńsku

Na podstawie art. 88 ust. 1, 2 i 7 i art. 91 ust. 1, 5 i 9 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.1)), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3, 6 i ust. 7 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się Zespół Szkół w Czerwieńsku z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 
43b („zespół”), poprzez połączenie:

1) Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku ul. Zielonogórska 43b,

2) Technikum w Czerwieńsku ul. Zielonogórska 43b.

§ 2. 1. Likwiduje się jednostki budżetowe:

1) Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku ul. Zielonogórska 43b,

2) Technikum w Czerwieńsku ul. Zielonogórska 43b.

2. Zlikwidowane jednostki budżetowe wymienione w ust. 1 łączy się i tworzy jednostkę budżetową pod nazwą: 
„Zespół Szkół w Czerwieńsku”.

§ 3. 1. Zespół będzie prowadzić swoją działalność w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 43b 
z wykorzystaniem mienia, w szczególności budynku i wyposażenia.

2. Mienie likwidowanych jednostek budżetowych, o których mowa w § 2 ust. 1, przejmie Zespół Szkół 
w Czerwieńsku z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 43b.

3. Zespół przejmuje należności i zobowiązania łączonych szkół.

4. Pracownicy łączonych jednostek, stają się pracownikami zespołu.

§ 4. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski zespołu.

§ 5. Statut zespołu zostanie nadany odrębną uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1290, 1669, 2245 oraz 
z 2019 r., poz. 534, 730, 761.
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UZASADNIENIE

Organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie szkół nie
wymaga opinii Kuratorium Oświaty. Uchwałę Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie
utworzenia Zespółu Szkół w Czerwieńsku, która jest aktem założycielskim szkoły przesyła się
Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty. W dniu 12.06.2019 r. organ prowadzący wystąpił do Rady
Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Roweckiego „Grota” z prośbą
o zaopiniowanie przez nich aktu założycielskiego nowotworzonego Zespołu Szkół w Czerwieńsku
przy ul. Zielonogórskiej 43b. Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego zaopiniowała
pozytywnie inicjatywę powołania Zespołu Szkół w Czerwieńsku z nowym rokiem szkolnym -
2019/2020 (Uchwała nr 16/06/2019 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. gen. S.
Roweckiego „Grota" w Czerwieńsku z dnia 12 czerwca 2019 r.).

Zespół Szkół w Czerwieńsku jest perspektywą nowego kształcenia w Technikum
w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie TKO.05 montaż i eksploatacja sieci zasilających
i trakcji ekektrycznej oraz TKO.06 montaż i eksploatacja środków transportu szynowego. Gmina
Czerwieńsk otrzymała pozytywną opinię od Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie
kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego (Uchwała Nr 34/2019
W.R.R.P).

Uruchomienie kształcenia na kierunku elektroenergetyk transportu szynowego spełnia
również oczekiwiania PKP CARGO TABOR spółka z.o.o. w Czerwieńsku, która zawarła umowę
o współpracy Nr TTL1-3931-8/2019 w dniu 01.02.2019 r. w sprawie wspierania odpowiednich
kierunków ksztalcenia i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez uczniów wiedzy
i umiejętności, zgodnie z Regulaminem programu stypendialnego dla uczniów szkół
ponadpodsatowych realizowanego przez PKO CARGO TOBOR z perspektywą zatrudnienia
absolwentów tej szkoły. Jeżeli chodzi o kształcenie w zakresie Liceum Ogólnokształcącego to
pozostają specjalności mundurowe takie jak policyjne, strażackie i wojskowe oraz możliwość
tworzenia klas o innych specjalnościach o ile będą takie przesłanki.

Nowoczesny, bardzo dobrze wysposażony kompleks przy ul. Zielonogórskiej 43 b oraz
lokalizacja w jednym budynku różnych typów szkół ponadpodstawowych oraz faktyczna liczba
uczniów przemawiają za możliwością stworzenia dobrej organizacji Zespołu. Utworzenie Zespołu
Szkół usprawni zarządzanie kompleksem oraz zmniejszy koszty pracownicze. Połączenie obu tych
placówek stworzy nowe perspektywy zarówno dla nauczycieli jak i uczniów dla podejmowanej
przez szkołę działalności edukacyjnej, podniesienie usług edukacyjnych w tym zakresie oraz
usprawni koordynację zadań w zakresie racjonalnego, nowoczesnego, kompleksowego zarządzania
Zespołem Szkół w Czerwieńsku.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracowała:
Danuta Tomaszewska
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