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cseula Jach�+a 

Uchwała Nr V/94/99 

Rady Mie.isk:ie,i w G]jwjr,ach 

z dnia 25 lutego 1999 r_ 

w sprawie: u .wor3Pnia ZESPOłU SZKńŁ EKONOMICZNO - TECHNI�ZYCH 
w Gliwjcach . 

• 

Działa;iac na r,c•dst.r1wie arr.„ 1� nkt 8 1it .. "j" or-:-.. 81 ust. 1 
i a ·t. 92 UR .. l ustawy z dnjr1 5 c3erwca 1�98 r. o samorządzie po
wii:ltowym / Dz. U. Nr '.:-11. �,78 z późnie,i szymi zmianami / w zw. 

 z art. 2 11!::t. J. Uf:t.,:'iwy z 
pnz 
drd .

.. 
a ? I'°, Ji.nc-i:1 1ą9e r. o zmianjp. ustflwy 

o sy'=:t.Pmi.e oi:wj aty / Dz. U. Nr 11. 7. p,,z. 7�,q /. art.. 52. 11F:t.. l j 2 
w 7,W. z art. [,.g 1Jf;t.. J j � oraz r1 't. 79 11f:t.. 1 Uf:t.r1wv z rlnia 7 wrz.F.:-ś
nie J.991 r. o f>.'f:t.�m:1 � ,,5:wj_at.y / .i"?.rlnr,J i iV t.<?k:::t. D:::. Il. :::. J 996 r. 
Nr 67. poz. 32A � pń±niejszymi �m-�nami I RRdr1 Mj�isk� nri wnjns�� 
Z8rz,=1du Miasi.a 

u c h w a l a 

1. Utworzyć Zespól Szkół Eknnomiczno - Technic�nych povrzez polącz�nie 
Liceum Ekonomicznego i Zasadnic3ej Szkoły Zawodowej Nr. �-

2. Powstałemu Zespołowi Szk63 nadać nazwe 

Ze�pól Ssk�ł Ekonomiczno - Technicznych w GJiwic-ar::h. 
ul. Generała Sikorskiepo 132. 

3. P0dstawe orgAnizasji i funkcj0nowanja ZDspołu SzkóJ Ekonon,iczno -
Ter::hniczri..11:·h f:t.ft.nnwia: 
1.1 ekt zi:1ło:ż.\,c-jelski w hr-::-.1riieni11 c•kref:J.nnym w :,.,,d„c?nU-·,.1 nr J do 

niniejszej uc·hwflły. 
�; sta�11. w br�Mjeniu okr.0 �Jnnym w zał�r::znj�u nr. � do nini��sz�j 

11chwn J v. 

,)t=adnf1.:.:t-]n; qj.:c, r,o.:::.iód-:1 ,-,�::;n1v·,w·,.=:(·j_ pr;:1wni=-.; i r<,"'.lic�."t .:.: \.<:' w ,-·o:'l}oi:r�5. 
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T':"rlTI in r,:,:: 1:..c1 <' :- ee: ja 
l. <">?.. J ·::i:-1.-:i r. 

l9od11oić odpiso z oryginałem 
stwerdzam gg 

Gliwice, dnia .:f ... :.Q.9_: .... 19..-- r. 



Załącznik nr 1 do uchwały 
Rady Miejskiej w Gliwicach 
z dnia 25.02.1999r. nr V/94/99 

AKT 
ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Na podstawie art.62 ust.I w zw. z art.58 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 199lr. 
o systemie oświaty Gednolity tekst z 1996 Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) 
stanowi się co następuje: 

§ 1 
· '

C Zakłada się PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH o nazwie: 

ZESPÓL SZKÓL EKONOMICZNO - TECHNICZNYCH 
w Gliwicach 

§2 

Siedziba Zespołu Szkół mieści się w Gliwicach przy ul. Generała Sikorskiego 132. 

§3 

W skład ZESPOŁU SZKÓŁ wchodzą niżej wym1eruone szkoły ponadpodstawowe 
prowadzące nauczanie na podbudowie programowej szkoły podstawowej: 

l / Liceum Ekonomiczne kształcące w zawodzie: technik ekonomista, technik rachunkowości 
2/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kształcąca w zawodach: mechanik maszyn i urządzeń 

{ .... 
'- .. przemysłowych, monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej. 

§4 

Organizację zasady funkcjonowania ZESPOŁU SZKÓL określa statut. 

§5 

Akt wchodzi w życie z dniem podpisania. 

/.yufao�i; odµhu i orrginułcm 
�tn�cru�u, �q 

6,;wice, dnia ..... �.9..'9-.. : .. tL .. - r. 
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