
UCHWAŁA NR VI/79/2019 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 lutego 2019r. 
 
 
w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza 
w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu 
przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie nowej  lokalizacji prowadzenia zajęć na 
ul. Nowy Świat 13. 
 
 
Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i, art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 39 ust. 7a 
oraz art. 89 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019 r.  Liceum Plastycznego 
im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie nowej 
lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

          Przewodniczący 
      Rady Miasta Kalisza 

       /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR VI/79/2019 

RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 28 lutego 2019r. 

 
 
w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza 
w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu 
przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie nowej  lokalizacji prowadzenia zajęć na 
ul. Nowy Świat 13. 
 
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis, zgodnie z którym w przypadku szkół 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i likwidacja innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi 
przekształcenie szkoły i w takiej sytuacji znajdują zastosowanie przepisy art. 89 ustawy 
Prawo Oświatowe. Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć wymaga więc podjęcia 
uchwały intencyjnej. 
Zakłada się, że po zakończeniu  adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 13 szkoła 
artystyczna wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu będzie 
prowadziła tam zajęcia. 
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 

   Prezydent  
           Miasta Kalisza 
                    /…/ 

Krystian Kinastowski 
 


