
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.98.2012 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą przy ul. Glinianej 2  

w Rudzie Śląskiej o dwuletnim cyklu kształcenia w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późniejszymi 

zmianami) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art.19  

ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 

z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi 

zmianami) po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe 

statutowe władze związków zawodowych, na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  

uchwala:  

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. przekształcić Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 w Rudzie Śląskiej 

z siedzibą przy ul. Glinianej 2 o okresie kształcenia nie krótszym niż 2 lata w trzyletnią Zasadniczą Szkołę 

Zawodową nr 2 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Glinianej 2 na podbudowie gimnazjum.  

§ 2. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej kontynuują naukę 

na dotychczasowych zasadach.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Ruda Śląska  

 

 

Jarosław Wieszołek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2012 r.

Poz. 2274


		0001-01-01T00:00:00+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




