
UCHWAŁA NR XXIV/170/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice Technikum 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  
z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.2 pkt.1, ust. 3 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-  Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Wyraża się wolę  założenia i prowadzenia z dniem 1 września 2020 r. przez Gminę Świebodzice 
pięcioletniego Technikum. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świebodzice do wykonywania czynności związanych 
z utworzeniem placówki i zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami ustawy Prawo oświatowe, jednostki
samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły, których prowadzenie nie należy do zadań
własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego dla której prowadzenie
danego typu szkoły jest zadaniem własnym.

Założenie i prowadzenie na terenie Gminy Świebodzice szkoły ponadpodstawowej - pięcioletniego
Technikum rozszerzy propozycję edukacyjną dla młodzieży z terenu Gminy
i okolicznych miejscowości.

Zlikwidowane w roku 2019 przez powiat świdnicki Technikum związane było z sytuacją finansową
oraz warunkami demograficznymi, w  jakich działa Zespól Szkół im. Stanisława Prosińskiego
w Świebodzicach.

Reaktywowanie technikum będzie również kontynuacją długoletniej tradycji związanej
z realizowanym kształceniem ponadpodstawowym na terenie Gminy. Zamierza utworzyć się
pięcioletnie Technikum o specjalności: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz Technik mechanik
lotniczy.

Podjęcie przez Radę Miejską uchwały otworzy drogę do podjęcia działań organizacyjno-
administracyjnych związanych z zawarciem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy,
zatrudnieniem nauczycieli, a przede wszystkim prowadzeniem wśród młodzieży akcji
informacyjnej i  dokonanie naboru do szkoły od września 2020 r.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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