UCHWAŁA NR XIII/810019
MIEJSKIEJ BĘDZINA
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sprawie zmiany uchwaly Nr XI/óO/lel') Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie
likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej dzialającej w formie jednostki budżetowej o nazwie
Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie

Na podstawie art. 18 „51.2 pkt9lit. h ustawy zdnia amm-ca 1990 roku osamoi'ządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U› 7 2019 r› poz. 506). art 12 listy pkt 2, uslv 3, ust. 4 pk12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U› z 2019 r. poz. 869) oraz art. 257 ustawy — Przepisy
wprowadzające ustawę ~ Prawo oświatowe (Dz U. z 2017 r„ poz 60 / późniejszymi zmianami)
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Ni' XI/óU/2019 Rady Miejskiej Będzuia zdnia 30 maja 2019 roku wsprawie
gminnej jednostki organizacyjnej dzialajijeej w formiejcdnostki budżetowej o nazwie Gimnazjum nr

Henryka Sienkiewicza wBedzinie otrzymuje brzmien' "l. Zdniem lwrześiiia 2019 roku mienie
zlikwidowanego Gimnazjum nr 3im Henryka Sienkiewicza wBędzinie przechodzi na rzecz Urzędu
Miejskiego w Będzinie."
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Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr Xl/60/2019 dnia 30 maja 2019 roku w sprawie
likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budzetowej o nazwie
Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie wynika ze skierowanej do Prezydenta Miasta
Będzina deklaracji Akademii WSB w Dąbrowie Gomiczej dotyczacej zamiaru wykorzystania budynku
szkolnego przy ul. Krakowskiej 14 na cele statutowe uczelni. Władze samorządowe Będzina, kierując się
pragnieniem jak najlepszego Spolecznego wykorzystania majatku gminy. zaakceptowaly prośbę wladz
Wyższej Szkoly Biznesu proponują użyczenie budynku likwidowanej placówki oświatowej.
W związku z możliwością nadania od wrzesnia 20l9 roku nowej funkcji Gimnazjum nr 3 niezbędna
staje się zmiana w uchwale Nr Xl/60/2019 z dnia 30 maja 2019 mku polegająca na wykreśleniu zapisu o
przekazaniu mienia likwidowanej szkoly prowadzonej przez miasto Będzin Szkole Podstawowej nr 8 im.
Jana Pawla II w Będzinie oraz nadaniu nowego brzmienia 3 uchwaly.
Wyższa Szkola Biznesu od kilku lat rozwija się dynamicznie. zwiększyla liczbe kierunków studiów i
liczbę studentów. Celem dzialalności Akademii WSB jest ksztalcenie specjalistów w zakresie nauk
ekonomicznych. spolecznych i technicznych. Poza dzialalnościa dydaktyczna uczelnia realizuje badania
naukowe oraz prowadzi dzialalność dotyczaca aktywizowania szeroko rozumianego spoleczenstwa regionu.
Tworząc akademickie tradycje w regionie. gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar ksztalcenia.
Akademia WSB stwarza spolecznosci regionu mozliwosc samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w
dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Misja naszej uczelni jest takze rozwijanie kreatywności
wspieranie dazen do osiągania sukcesow oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej
edukacji. Potencjal intelektualny pracowników naukowych niewatpliwie sluzy spolecznosci iegionu poprzez
planowe projekty badawczo-naukowe.
Obecna baza okazala się niewystarczająca. nic zaspokaja potr7cb. Konieczność zorganizowania nowych
pracowni dydaktycznych, zapewnienie niezbednych pomieszczen adininistracyjnycli i socjalnych staly się
powodem do starań wladz uczelni 0 pozyskanie nowych sprzyjajacych rozwojowi WSB obiektow.
Uruchomienie uczelni wyzszej jest priorytetem w Strategii Miasta Będzina. z pewnością przyczyni się
do zatrzymania w regionie zaglebiewskim ambitnych dolnych absolwentów szkól ponadgimnazjalnych i
Powstanie możliwość zdobycia
ponadpodstawowych.
podniesienia kwalifikacji, zgodnie z
zapotrzebowaniem rynku i planami rozwoju regionalnego.
W ZWiazku z powyższym podjecie uchwaly jest uzasadnione.
i

1

@

i

i

i

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydzl lu Ośwlaty

W;qu'

Agni szka

Id' I1:9|<SIZJC-9AWMA[)2-9l;Al:›Ele!"Al$l£l)7E99,

Uchwalony

Strona

|

