
-  Projekt - 
Uchwała Nr  XXXVII /……./2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 listopada 2013 roku 

 
 
w sprawie: zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2 dla 

Dorosłych im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej  
w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 
Pszowskiej 92 

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 595 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 1991 r. 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 2014 roku szkołę ponadgimnazjalną 

o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śląskim  przy ulicy  Pszowskiej 92. 

2. W szkole, o której mowa w ust. 1 w roku szkolnym 2013/2014, 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 XXXVII/……/2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 listopada 2013 roku 

 
 
w sprawie:  zamiaru likwidacji o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych 

im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej  
w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 
Pszowskiej 92 

 
 
  Reforma systemu szkolnictwa wprowadzona m.in. ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r.,  
Nr 205, poz. 1206), zlikwidowała technika uzupełniające dla dorosłych jako szkoły 
ponadgimnazjalne wprowadzając zapis, iż z dniem 1 września 2013 roku nie przyjmuje się 
słuchaczy do klasy pierwszej, a w latach następnych do kolejnych klas technikum 
uzupełniającego dla dorosłych (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206). 
Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych powstało na mocy uchwały nr XXI/231/2004 
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie przekształcenia szkoły 
ponadgimnazjalnej o nazwie Technikum Budowlane dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim  
z siedzibą przy ul. Pszowskiej 92 w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Technikum 
Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ul. Pszowskiej 92. 
Nabór  w/w szkole przedstawiał się następująco: 
- w latach szkolnych 2004/2005 do 2007/2008 utworzone zostały po dwa oddziały  
o profilach  technik budownictwa oraz technik technologii drewna, 
- w latach szkolnych 2008/2009 oraz 2009/2010 utworzony został jeden oddział w zawodach: 
technik budownictwa – 0,5 oddziału oraz technik technologii drewna – 0,5 oddziału, 
- w latach  szkolnych 2010/2011 oraz 2011/2012  utworzony został jeden oddział w zawodzie  
technik budownictwa. 
Od 1 września 2012 roku ww. szkoła nie przeprowadziła naboru z powodu braku 
zainteresowania wśród osób dorosłych. Likwidacja szkoły nie spowoduje zwolnienia 
nauczycieli. 
             
 
       Naczelnik Wydziału Oświaty 
 
            /-/ mgr Edyta Glenc 
 
  
 


