
PROJEKT 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BOCHNI 
z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie: przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego                 
w Bochni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych                            

i wychowawczych, 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. 
z 2022, poz.528), art. 39 ust. 7a, art.88, art. 89 ust. 1, 3 i 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021, poz.1082), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie NP. 542.2.37.2022.SJ z dnia 15 marca 2022 roku, Rada Powiatu 
w Bochni uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2022 roku przekształca się I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Bochni, pl. ks. Antoniego Czaplińskiego 1,  poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych tejże szkoły przy ul. Stasiaka 1 A w Bochni. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bochni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.  

 

   

Przewodnicząca Rady 
Powiatu w Bochni 

 
 

Bernadetta Gąsiorek 
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Uzasadnienie do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu w Bochni 

z dnia .................... 2022 r. 

do uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego                      
im. Króla Kazimierza Wielkiego  w Bochni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych  i  wychowawczych  

Zgodnie z art. 39 ust. 7a. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  cyt.: „W przypadku szkół 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89 stosuje 
się”. 

W myśl art. 89 ust. 1 i 3 cyt.: „1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana 
z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości 
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub 
zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych 
uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej 
do prowadzenia szkół danego typu. 

3. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać 
zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej 
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę 
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą 
organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie”. 

Przepisy Ustawy Prawo Oświatowe określają tryb przekształcenia szkoły publicznej. Zgodnie z tymi 
przepisami jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza przekształcić szkoły, jest zobowiązana do: 

1) przeprowadzenia przekształcenia szkoły; 

2) podjęcia uchwały o zmianie sieci szkół. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni swoją siedzibę ma przy                              
Pl. ks. A. Czaplińskiego 1 w Bochni. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone do późnych godzin popołudniowych 
w systemie dwuzmianowości. Poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych w budynku zlokalizowanym tuż obok siedziby głównej szkoły wpłynie bezpośrednio na 
obniżenie zmianowości i poprawę warunków nauki dla uczniów oraz warunków pracy nauczycieli. Według 
informacji Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, Pani Jolanty Kruk wprowadzenie tej zmiany 
spowoduje, że uczniowie będą kończyć zajęcia dydaktyczne o godz.16:40 a nie jak dotychczas o godz.19,00. 
Będzie możliwość wyłączenia dotychczas wykorzystywanych sal lekcyjnych mieszczących się w podziemiu 
budynku pod salą gimnastyczną, które są częściowo zagrzybione na skutek braku należytego odwodnienia 
budynku. Ponadto w szkole zwiększy się pula sal małych możliwych do wykorzystania na prowadzenie zajęć  
grupowych z języków obcych. Brak takich sal w głównym budynku jest dużym utrudnieniem. W  dobie 
pandemii przeniesienie części uczniów do drugiego budynku spowoduje, że w głównym budynku przebywało 
będzie mniej osób co też ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. 

Bezpośrednią opiekę nad uczniami w czasie przechodzenia między budynkami będą sprawować pracownicy 
i dyrekcja szkoły. 

Wskutek podjętych działań w latach 2020-2021 roku, mających na celu zracjonalizowanie wykorzystania bazy 
lokalowej placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, poprawę bazy 
dydaktycznej, racjonalizację kosztów i sprawność zarządzania mieniem, budynek oznaczony adresem Stasiaka 
1A dotychczas wykorzystywany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bochni, a tworzący  
jeden kompleks  budynków z Zespołem Szkół Nr 2 w Bochni po zmianie siedziby Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego został w całości przekazany do administrowania przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Nr 2 w Bochni. Obecnie  jest możliwość wygospodarowania w tym budynku dla potrzeb I Liceum 
Ogólnokształcącego w Bochni całego pierwszego pietra budynku i 1/2 powierzchni poddasza. I Liceum 
Ogólnokształcące w Bochni w wyniku tej zmiany pozyska 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski i szatnię. 
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Na podstawie art. 89 ust. 9 ww. ustawy – Prawo oświatowe cyt.: „Przepisy ust. 1-8 i art. 88 stosuje się 
odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki”. W myśl art. 89 ust. 1 ww. Ustawy  z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021, poz.1082) cyt.: „(...) Organ prowadzący jest 
obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić  o zamiarze likwidacji szkoły: 
rodziców uczniów, a   w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.” 
Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni tj. rada pedagogiczna, 
pracownicy administracyjno - obsługowi, a także wychowankowie pełnoletni, rodzice/opiekunowie prawni 
wychowanków niepełnoletnich oraz związki zawodowe zostali skutecznie poinformowani 
o intencji/zamiarze wynikającym z przyjętej uchwały intencyjnej, tym samym wymóg prawny wynikający 
z ww. przepisów został spełniony. 

Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021, poz.1082) cyt. 
:„Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać 
zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty(...)”. W dniu 25 lutego br. wystąpiono do 
Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie o wyrażenie opinii w przedmiocie przekształcenia I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku pod adresem: 32-700 Bochnia, 
ul. Stasiaka 1 A. W dniu 17 marca br. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Małopolskiego Kuratora Oświaty 
w Krakowie NP. 542.2.37.2022.SJ z dnia 15 marca 2022 roku (załącznik do niniejszej karty informacyjnej), 
pozytywnie opiniujące zamiar przekształcenia przedmiotowej placówki.  

Organizacje związkowe ……..* zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi                                          
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, nie zgłoszono uwag*/zgłoszono następujące uwagi ………………………….* 

Wobec powyższego przedkłada się przedmiotowy projekt uchwały, celem przyjęcia                                               
i skierowania go pod obrady Rady Powiatu w Bochni. 

* treść do uzupełnienia w czasie późniejszym 
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