
 

 

UCHWAŁA NR 242/XV/2012 

RADY POWIATU W LUBLIŃCU 

z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów upośledzonych 

umysłowo, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej Szkoły Filialnej w Lublińcu 

dla uczniów przewlekle chorych i chorych psychicznie, Gimnazjum Specjalnego nr 3 dla uczniów 

upośledzonych umysłowo oraz Gimnazjum Specjalnego nr 6 dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi  

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7  

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy  

z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst 

jedn. Dz.U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)  

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:  

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się:  

1) Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów upośledzonych umysłowo 

w Lublińcu przy ul. Stalmacha 14,  

2) Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej Szkołę Filialną w Lublińcudla uczniów 

przewlekle chorych i chorych psychicznie w Lublińcu przy ul. Stalmacha 14,  

3) Gimnazjum Specjalne nr 3 dla uczniów upośledzonych umysłowo w Lublińcu przy ul. Stalmacha 14,  

4) Gimnazjum Specjalne nr 6 dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi w Lublińcu przy ul. Stalmacha 14.  

§ 2. Uczniom likwidowanych szkół, wymienionych w § 1 uchwały, zapewnia się z dniem1 września 2012 r. 

kontynuowanie nauki w szkołach tego samego typu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90, zwanego dalej „Ośrodkiem”:  

1) uczniom Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów upośledzonych 

umysłowo zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 dla uczniów 

niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami,  

2) uczniom Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej Szkoły Filialnej w Lublińcu dla 

uczniów przewlekle chorych i chorych psychicznie zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 2 Szkole Filialnej w Lublińcu dla uczniów przewlekle chorych i chorych 

psychicznie,  

3) uczniom Gimnazjum Specjalnego nr 3 dla uczniów upośledzonych umysłowo zapewnia się kontynuowanie 

nauki w Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych 

umysłowo oraz ze sprzężeniami,  

4) uczniom Gimnazjum Specjalnego nr 6 dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi zapewnia się 

kontynuowanie nauki w Gimnazjum Specjalnym nr 3 dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi.  
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.  

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu  

 

 

mgr Lidia Kucharczyk 
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