
UCHWAŁA NR 0007.54.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia Technikum w Czerwieńsku

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 8 ust. 17, art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. b, 
art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 996 z późn. zm.1)) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się Technikum z siedzibą w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 43b, 
zwane dalej „Szkołą”.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły.

§ 3. Szkołę wyposaża się w nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Zielonogórskiej 43 b, która zostanie 
przekazana w trwały zarząd.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r., 
poz. 534, 730, 761.

Id: 03631B9B-0895-4059-A813-8ADF1459FA7F. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Uchwałą nr 0007.40.2019 z dnia 19 marca 2019 r. Rada Miejska w Czerwieńsku wyraziła
wolę utworzenia Technikum w Czerwieńsku, które będzie kształciło w zawodzie „technik
elektroenergetyk transportu szynowego”. Umożliwiło to Burmistrzowi Czerwieńska podjęcie
działań w celu utworzenia placówki.

W dniu 16 maja 2019 r. Rada Powiatu Zielonogórskiego podjęła uchwałę nr VII.47.2019 w
sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Czerwieńsk dotyczącego założenia i prowadzenia przez
Gminę Czerwieńsk technikum.

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z
późn. zm.) organ zakładający szkołę publiczną podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy
statut. Niniejsza uchwała jest wypełnieniem obowiązku ustawowego.

Opracowała:

Danuta Tomaszewska
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