
 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/226/2012 

RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 24 marca 2012 r. 

w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego z siedzibą w Czeladzi, przy ul. 21 Listopada 23 

na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a , art. 5c pkt. 1 w związku 

z art. 59 ust. 1 i ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 

2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

ogłoszenie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 

z późn. zm.).  

Rada Powiatu Będzińskiego  

uchwala:  

§ 1. Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2012 roku II Liceum Profilowane z siedzibą w Czeladzi, przy ul. 21 

Listopada 23.  

§ 2. 1. Dokumentację II Liceum profilowanego z siedziba w Czeladzi za wyjątkiem dokumentacji 

przebiegu nauczania przejmuje Powiat Będziński, czyli organ prowadzący szkoły, w terminie jednego miesiąca 

od dnia likwidacji.  

2. Dokumentację przebiegu nauczania II Liceum Profilowanego z siedzibą w Czeladzi przejmuje Śląski 

Kurator Oświaty, czyli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia 

likwidacji.  

§ 3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanej szkoły wymienionej w § 1 pozostaje mieniem 

Powiatu Będzińskiego, które zostaje przekazane do użytkowania przez Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi, przy ul. 

Grodzieckiej 29.  

§ 4. Należności i zobowiązania zlikwidowanej szkoły wymienionej w § 1 przejmuje Starostwo Powiatowe 

w Będzinie, czyli urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Powiatu Będzińskiego  

 

 

Emil Bystrowski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2012 r.

Poz. 1805
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