Uchwała nr 369/2004 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 22 lipca 2004 r.


w sprawie: częściowej zmiany uchwały nr 41/2003 w sprawie częściowej zmiany uchwały    
                   nr 588/2002 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 549/2002 w sprawie
                   przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu   
                   Szkół Zawodowych Nr 2 z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy  
                   Budryka 2 w szkoły ponadgimnazjalne, utworzenia: III Liceum  
                   Profilowanego, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz zmiany nazwy Zespołu.
 

        Na podstawi3e art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 8 ppkt i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 2c ust. 1, art. 10b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12 poz. 96 
z 1999 r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. Nr 10 poz.96)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

Zmienić treść statutu stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 588/2002 z dnia 14 marca 2002 r. w rozdziale I pkt A3, dotyczącym składu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych po ppkt d dodać podpunkty: e, f, g, h,
w brzmieniu:
e) szkoła ponadgimnazjalna – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    z siedzibą przy ul. Budryka 2,
f) szkoła ponadgimnazjalna – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą przy ul.
   Budryka 2,
g) szkoła gimnazjalna – Gimnazjum dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Budryka 2,
h) szkoła podstawowa – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych z siedzibą przy ul.Budryka 2
 
                                                                                         § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

                                                                                        § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2004 r.


