Uchwała Nr XXIII/213/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu,
o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią
Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1
pkt. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 5c pkt. 1
Ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza
uchwala co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2012 r., zamierza się przekształcić dotychczasową Zasadniczą Szkołę
Zawodową Nr 8, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata,
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Nowym
Sączu, z siedzibą przy ul. Rejtana 18, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8,
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Nowym
Sączu, z siedzibą przy ul. Rejtana 18, której ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych począwszy od drugiej klasy oraz uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji
zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonania czynności
niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia
o zamiarze przekształcenia rodziców uczniów przekształcanej szkoły, Małopolskiego
Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o opinię w sprawie przekształcenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

