
UCHWAŁA NR VI/81/2019 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia  28 lutego 2019r. 
 
 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji prowadzenia 
zajęć na ul. Teatralnej 3. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 39 ust. 7a oraz art. 89 ust. 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.  Szkoły Podstawowej 
Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację 
lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3. 
 
§ 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/81/2019 

RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 28 lutego 2019r. 

 
 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji prowadzenia 
zajęć na ul. Teatralnej 3. 
 
 
W uzasadnieniu do Uchwały NR XXXVI/460/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 
marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. czytamy: „Gimnazjum nr 3 ul. Teatralna zostaje włączone do 
Szkoły Podstawowej nr 16, klasy gimnazjalne oraz klasy VII i VIII kontynuują naukę w 
budynku na ul. Teatralnej do roku szkolnego 2018/19. Od roku szkolnego 2019/20 szkoła 
będzie funkcjonować w jednym budynku na ul. Fabrycznej;”. 
 
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. Likwidacja lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3 wymaga 
więc podjęcia uchwały intencyjnej. 
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 

   Prezydent 
          Miasta Kalisza 

        /…/ 
Krystian Kinastowski 

 


