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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła 
z Krosna w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia 

Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.), art. 12 pkt 8 lit. i 
ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 
920) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.) po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uchwala się 
co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 października 2021 r. przekształca się Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzące w skład Zespołu 
Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 
49 w Krośnie poprzez zmianę jego siedziby z ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie 
na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE 

Stosownie do art. 89 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 910), szkoła publiczna (…) może być 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 (w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów), właściwego kuratora oświaty 

oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół 

danego typu. Natomiast zgodnie z ust. 9 tego artykułu w przypadku przekształcenia 

publicznej szkoły lub placówki stosuje się odpowiednio przepisy art. 89 ust. 1-8 i art. 88 

ustawy Prawo oświatowe.  
 

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 18 marca 

2014 r., I OSK 3045/13), zmiana adresu placówki stanowi przeniesienie siedziby placówki, 

a zatem należy ją uznać za przekształcenie placówki. 
 

Przekształcenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie, 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę 

siedziby jest dokonywane — w myśl obowiązujących przepisów prawa — w tej samej 

dwuetapowej procedurze, jak w przypadku likwidacji placówki. W etapie pierwszym została 

podjęta przez Radę Miasta Krosna uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia placówki 

poprzez zmianę siedziby, którą w zasadach techniki prawodawczej nazywa się uchwałą 

intencyjną.  
 

Na podstawie art. 89 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy organ prowadzący szkołę 

wystąpił do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie jej 

przekształcenia. Pozytywna opinia kuratora oświaty pozwala organowi prowadzącemu szkołę 

przejść do drugiego etapu procedury, tj. podjęcia drugiej uchwały, która jest aktem prawa 

lokalnego w sprawie zmiany siedziby szkoły. 
 

W chwili podejmowania uchwały Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna 

w  Krośnie nie prowadzi działalności kursowej co oznacza iż w procedurze przekształcenia 

nie zawiadamia się kursantów o podjętych działaniach. 
 

Organ prowadzący wystąpił o opinię w sprawie przekształcenia placówki również do 

związków zawodowych: Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Krośnie oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krośnie. 
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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