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Uchwała nr ........./.......''...../2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego

d
projekt

z dnia ..........................
2018r.
w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sporto
przy ul. Gomulińskiego 4 do ZespołuSzkół Ogólnokszta
w Pruszkowie,przy ul. Gomulińskiego 2

Na podstawie art. 4 ust. l pkt l i art. 12 pkt 8 lit. ,,i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i 2018 r. poz. 130), w związku
z art. 91 ust. 1, 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz.650) uchwala się, co następuje:

g l.Z dniem l września 2018 r. włącza się Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
z siedzibą w Pruszkowie, ul. Gomuliiiskiego 2.
g 2. Z dniem l września 2018 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Sportowych

w Pruszkowie przejmuje wszelkie należności i zobowiązania MiędzyszkolnegoOśrodka
Sportowego w Pruszkowie.
2. Mienie użytkowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie staje się
z dniem l września 2018 r. mieniem użytkowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Sportowychw Pruszkowie.
g 3. Na podstawie art. 231 Kodeksu pracy pracownicy Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Pruszkowie stają się z dniem l września 2018 r. pracownikami Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.
g 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
g 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego .
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Uzasadnienie
do uchwali' nr ......../......./2018Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia ......''''..... 2018 r.
w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportmvego w Pruszkowie,
przy ul. Gomulińskiego 4 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Pruszkowie,przy ul. Gomulińskiego 2

Zgodnie z art. 91 ust. l i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz.650) organ prowadzący może włączyć

do istniąącegozespołuszkół inne szkoły lub placówki. Włączeniedo zespołupowinno być
dokonywane z dniem l września danego roku.

Włączenie

Międzyszkolnego

Ośrodka

Sportowego

do

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących i Sportowych ńma na celu poprawę warunków zarządzania tymi
placówkami. Ponadto umożliwi racjonalne wykorzystanie kadry nauczycielskie pracującej
w obu placówkach oraz istniejącej bazy dydaktycznej.
W związku z ww uchwałą zmiany w statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Sportowych zostaną wprowadzone przez Radę Pedagogiczną.

W odniesieniu do uchwały nr XLIV/376/201 8 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia
24 kwietnia 20 18 r., w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia
Rozwoju Powiatu Pmszkowskiego na lata 2015 -- 2025. Aktualizacja 2017, niniejsza uchwała

wpisuje się w obszar: ,,Wysoki kapitał ludzki i społeczny jako podstawa rozwoju
gospodarczego'', realizuje cel: Poprawa jakości edukacji i podnoszenie kapitału ludzkiego
pozwalające mieszkańcom na uzyskanie satysfakcji zawodowej i stymulujące rozwój regionu.
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