ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA KULTURY
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie likwidacji Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia
Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu1).

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.
153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.
1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z
2003 r. Nr 6, poz. 65 zarządza się, co następuje:
§ 1.
Z dniem 31 sierpnia 2003 r. likwiduje się Państwowe Pomaturalne Studium
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy mające siedzibę w Opolu, przy ul.
Plebiscytowej 5, zwane dalej „Studium”.
§ 2.
Studium zakończy dwuletni cykl nauczania z dniem 31 sierpnia 2003 r.

§ 3.
Za czynności związane z likwidacją Studium odpowiedzialny jest dyrektor
Studium, do którego obowiązków należy w szczególności :
1) realizacja postanowień Porozumienia zawartego w dniu 18 marca 2003 r.
pomiędzy Uniwersytetem Opolskim w Opolu a Studium,
2) opracowanie szczegółowego planu działań związanych z likwidacją,
3) sporządzenie planu kosztów likwidacji,
4) sporządzenie spisu z natury,
5) zawiadomienie banku finansującego Studium o likwidacji,
6) przedstawienie planu zagospodarowania majątku ruchomego Studium.
§ 4.
1. Stosunki pracy z nauczycielami i pracownikami Studium ulegają rozwiązaniu w
terminie do 31 sierpnia 2003 r.
2. Uprawnienia pracowników zwolnionych ze Studium w związku z jego
likwidacją regulują odrębne przepisy.
§ 5.
Zasady postępowania z majątkiem nieruchomym Skarbu Państwa, będącym w
użytkowaniu Studium, określają odrębne przepisy.
§ 6.
Dokumentację, w tym także dokumentację przebiegu nauczania, likwidowanego
Studium przejmuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

§ 7.
Z dniem 31 sierpnia 2003 r. traci moc zarządzenie Nr 90 Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie utworzenia Państwowego Studium Kulturalno
- Oświatowego i Bibliotekarskiego w Opolu (Dz. Urz. MKiS Nr 8, poz. 74).
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniu podpisania z mocą obowiązującą od dnia 31
sierpnia 2003 roku.
MINISTER KULTURY
z up. Rafał Skąpski
Podsekretarz Stanu

1)

Zmiana nazwy Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego na

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy wynika z
określenia typów szkół artystycznych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24
grudnia 1992 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 4, poz. 17) oraz z rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych
publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia
nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły
nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty (Dz. U. Nr 14, poz. 125).

