
Uchwała Nr XVII/269/2019 
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 28 listopada 2019 r. 
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu w czteroletnie 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu  
 
 
  
Na podstawie 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 ze zm.), art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 146 
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 
 
 
§ 1. Stwierdza się, iż z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie IV Liceum 
Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu, przy ul. Widok 96a stało 
się czteroletnim IV Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Kaliszu, przy ul. Widok 96a. 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

        /…/ 
        Tadeusz Skarżyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XVII/269/2019 Rady Miasta Kalisza 

z dnia 28 listopada 2019 r. 
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu w czteroletnie IV 
Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu  
 
 
Zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 
ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące w drodze 
uchwały stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała 
ta stanowi akt założycielski liceum ogólnokształcącego. 
 
W związku z powyższym wywołanie uchwały jest uzasadnione. 
 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
          /.../ 
                   Grzegorz Kulawinek 

Wiceprezydent Miasta Kalisza 
 


