UCHWAŁA NR VIII/75/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Edukacji Zawodowej
w Chodzieży w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 55 ust. 1 i 3 w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia
22 listopada 2018r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe Centrum Edukacji
Zawodowej
w Chodzieży zostało przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Chodzieży.
§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego
w Chodzieży.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy - Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
ze zm.) z dniem 1 września 2019 r. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży zostało
przekształcone z mocy prawa w publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży.
Na podstawie art. 65 ww. ustawy z dniem 1 września centra kształcenia zawodowego przejmują
prawa, obowiązki, zobowiązania i wierzytelności dotychczasowych placówek kształcenia
praktycznego i dotychczasowych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.
W związku z art. 55 ust. 1 i 3 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego prowadzący dotychczasowy zespół placówek, w skład którego wchodziły
dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego, w terminie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały,
stwierdza jego przekształcenie w centrum kształcenia zawodowego. Uchwała ta stanowi
jednocześnie akt założycielski jednostki w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe.
Dotychczasowe statuty jednostki zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów centrów
kształcenia

zawodowego,

nie

dłużej

jednak

niż

do

dnia

30

listopada

2019

r.

Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowych zespołach placówek, stają
się nauczycielami centrum kształcenia zawodowego.
W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, uchwały stwierdzające przekształcenie
jednostki z mocy prawa (uchwały deklaratoryjne), powinny być podejmowane po nastąpieniu
przekształcenia z mocy prawa wynikającego z przepisów ustawowych, a więc po 1 września
2019 r.
Uchwała nie powoduje dodatkowych skutków finansowych. Mając powyższe na uwadze podjęcie
uchwały uważa się za zasadne.
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