
 - Projekt - 
Uchwała Nr XXVI/……./2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 21 grudnia 2012 roku 

 
 
w sprawie: zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu 

Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 
Szkolnej 1. 

 
 

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 z dniem 31 sierpnia 2013 roku szkołę ponadgimnazjalną 

o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, 
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu 
Śląskim przy ulicy Szkolnej 1.          

2. W szkole, o której mowa w ust. 1 w roku szkolnym 2012/2013, nie prowadzi się procesu 
nauczania. 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XXVI/……/2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 21 grudnia 2012 roku 

 
 
w sprawie: zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu 

Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 
Szkolnej 1. 

 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim 
poinformował pismem z dnia 23 października 2012 roku, iż z dniem 31 sierpnia 2008 roku 
została zakończona działalność szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu 
Śląskim, dla tego wnosi o jej likwidację 
  Szkoła Policealna Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego             
w Wodzisławiu Śląskim powstała na mocy uchwały Nr XXXI/335/2005 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie  przekształcenia szkoły policealnej    
o nazwie Policealne Studium Zawodowe w Wodzisławiu Śl., z siedzibą przy ul. Szkolnej 1    
w szkołę ponadgimnazjalną policealną  o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu 
Śląskim  z siedzibą przy ul. Szkolnej 1. 

Szkoła rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2005 roku. Nabór do powyższej 
szkoły w kolejnych latach szkolnych kształtował się następująco: 
- w roku szkolnym 2005/2006 utworzono po 1 oddziale w zawodzie technik informatyk          
i technik obsługi turystycznej, a w roku szkolnym 2006/0007 uruchomiono już tylko jeden 
oddział w zawodzie technik obsługi turystycznej.  Od roku szkolnego 2007/2008 nie udało się 
przeprowadzić naboru i nie uruchomiono żadnego oddziału. 
Próby poszerzenia oferty edukacyjnej o zawody: technik rachunkowości, technik żywienia 
i gospodarstwa domowego, czy technik usług gastronomicznych w latach 2009-2012 
nie przyniosły spodziewanych efektów. Aktualnie w Szkole Policealnej Nr 1 nie jest 
prowadzony proces nauczania, a likwidacja szkoły nie będzie miała wpływu na zatrudnienie 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych  im. Oskara 
Langego w Wodzisławiu Śląskim. 
  
        Naczelnik Wydziału 
        Oświaty 
 
        /-/ mgr Edyta Glenc 


