
UCHWAŁA NR V/152/19

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni

Na podstawie art. 89 ust. 1, 3 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2203, 2245) oraz art. 12 pkt 8 lit. i w związku 
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 
1000, 1349, 1432, 2500) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zamierza się przekształcić XVII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 
10 Lutego 26 w Gdyni poprzez zmianę siedziby na ul. Wiczlińską 50A w Gdyni.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

W związku z wybudowaniem nowego obiektu szkolnego na ul. Wiczlińskiej 50A na potrzeby
nowego zespołu szkolnego w skład którego wejdzie XVII Liceum Ogólnokształcące i Szkoła
Podstawowa nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni, konieczna jest zmiana siedziby XVII
Liceum Ogólnokształcącego z ul. 10 Lutego 26 na ul. Wiczlińską 50A.

Przeniesienie siedziby szkoły stanowi jej przekształcenie w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy
Prawo oświatowe, a zatem stosowna procedura jego dokonania wynika z odpowiedniego
zastosowania art. 89 ust. 1 i 3 tej ustawy. Szkoła publiczna może być przekształcona z końcem roku
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, który obowiązany jest zawiadomić o zamiarze
przekształcenia rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz uzyskać jego pozytywną opinię.

Jednocześnie przepis art. 12 ust.8 lit. i ustawy o samorządzie powiatowym, stanowi, że do
wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie przekształcania szkół.
Funkcje organów w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta (art. 92 ust. 1 pkt 1).

Warunkiem przeniesienia siedziby XVII Liceum Ogólnokształcącego jest podjęcie przez Radę
Miasta Gdyni stosownej uchwały intencyjnej.

OE. 4424.2.2019
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