
 

Uchwała nr  XXII/384/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 maja 2012r. 

 

 w sprawie: likwidacji Medycznego Studium Zawodoweg o w Ko ścianie  
           przy  pl. Paderewskiego 1. 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit.f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art.12 ust.1 pkt.2, ust.3 oraz 
ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157 
poz.1240 z późn.  zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie przy  
pl. Paderewskiego 1. 

§ 2 
 

Uczniom Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie zapewnia się moŜliwość 
kontynuowania nauki w Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu przy  
ul. Szamarzewskiego  99. 

§ 3 
 
1. Dokumentację Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie, z wyjątkiem 

dokumentacji, o której mowa w ust. 2, przekazuje się do archiwum Medycznego Studium 
Zawodowego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99. 

2. Dokumentację przebiegu nauczania Medycznego Studium Zawodowego  
w Kościanie przekazuje się Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty. 

§ 4 

NaleŜności i zobowiązania zlikwidowanej Szkoły przejmuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5 

Mienie ruchome zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie przejmą:  
 

1. Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 - w zakresie 
mienia słuŜącego do prowadzenia zajęć dydaktycznych i praktycznych na kierunku 
technik masaŜysta, 
 

2. Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6 - w zakresie                     
mienia słuŜącego do prowadzenia zajęć dydaktycznych i praktycznych na kierunku 
opiekun medyczny. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 
         

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXII/384/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  25 maja   2012r. 

 
 

 
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 
Nr 256,poz. 2572 z póź.zm.) szkoła publiczna moŜe być zlikwidowana z końcem roku 
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ moŜliwości 
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący 
zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze 
likwidacji szkoły : uczniów, radę pedagogiczną oraz właściwego kuratora oświaty. 
Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Medycznego Studium Zawodowego  
w Kościanie są problemy z pozyskaniem słuchaczy na proponowane przez szkołę kierunki 
kształcenia.  Łącznie w trzech oddziałach kształci się  58  słuchaczy (stan na 29 luty 2012r.) 
Za likwidacją przemawia równieŜ zły stan techniczny budynku szkoły wymagający duŜych 
nakładów finansowych na przeprowadzenie kapitalnego remontu. 
Rozpoczynając procedurę likwidacji Szkoły, wypełniono dyspozycje cytowanego na wstępie 
art. 59 ustawy o systemie oświaty poprzez: 
 

1. Podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 stycznia 
2012r.,Uchwały Nr XVIII/296/12  w sprawie: zamiaru likwidacji Medycznego Studium 
Zawodowego w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1. Uzasadnienie do w/w uchwały 
zawierało opis przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji, zapewnienie 
moŜliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. 

2. Poinformowanie przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu na spotkaniu w dniu 8 lutego 2012r. rady 
pedagogicznej i słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie  
o zamiarze likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie. 

3. Przekazanie Związkowi Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowej Komisji 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „ Solidarność” w dniu 8 lutego 2012r., 
uchwały o zamiarze likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie  
z prośbą o wyraŜenie opinii. 

4. Przekazanie w dniu 20 lutego 2012r. Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty Uchwały 
nr XVIII/296/12 z dnia 30 stycznia 2012r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
w sprawie zamiaru likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie,  
z prośbą o wydanie opinii. 

 
Uchwała w przedmiocie likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie powinna 
zostać podjęta w takim czasie, aby zgodnie z przepisami prawa oświatowego przeprowadzić 
procedury rozwiązania stosunku pracy z zatrudnionymi tam nauczycielami i pracownikami 
niebędącymi nauczycielami (art.59 ust.1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 20 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr97,poz.674 z późn. 
zm.) 
W uchwale określono przeznaczenie mienia ruchomego pozostającego w zarządzie 
likwidowanej szkoły. Natomiast prawo trwałego zarządu przysługującego Medycznemu 
Studium Zawodowemu w Kościanie w stosunku do nieruchomości połoŜonej w Kościanie 
przy pl. Paderewskiego 1 wygaśnie na zasadzie art.49 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r.,Nr 102,poz. 651 ze zm.). 

 

  


