
 - Projekt - 
Uchwała Nr XIII/……./2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 roku 

 
 
w sprawie: zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41. 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5  
ust. 5a, art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Zamierza się zlikwidować szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41 wchodzącą w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 41, z końcem roku szkolnego 2011/2012. 

2. W szkole, o której mowa w ust. 1 nie prowadzi się w roku szkolnym 2011/2012 procesu 
nauczania. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

do projektu uchwały Nr XIII/ …… /2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 22 grudnia 2011 roku 
 
 
w sprawie: zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące   

w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego 

 
 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim zwrócił się 
z prośbą o likwidację szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie: Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące informując, iż szkoła ta od momentu założenia nie rozpoczęła działalności 
ze względu na brak naboru uczniów do tej szkoły. 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące zostało utworzone na mocy uchwały Nr 
XXI/228/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie 
przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Wyszyńskiego 41 w szkołę ponadgimnazjalną  
o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy 
ulicy Wyszyńskiego 41. 
Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 przez kolejne lata szkolne tj. 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 oraz 2010/2011 szkoła nie rozpoczęła 
działalności ze względu na brak chętnych uczniów – absolwentów szkół zawodowych. 
Dowodzi to, iż ta forma kształcenia nie spotkała się z zainteresowaniem. Absolwenci szkół 
zawodowych chętniej korzystają z oferty podwyższenia poziomu wykształcenia w szkołach 
dla dorosłych, które funkcjonują w systemie zaocznym lub wieczorowym. Tego typu szkoły 
znajdują się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim  
przy ulicy Gałczyńskiego 1.  
Likwidacja Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nie spowoduje konsekwencji  
w postaci zwolnień nauczycieli i innych pracowników Zespołu.  Ze względu na brak naboru 
do tej szkoły nie została założona dokumentacja przebiegu  nauczania.  
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