
UCHWAŁA NR XXIV/171/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie  woli przejęcia  prowadzenia Branżowej Szkoły  I stopnia 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 11, w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 8 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i 17  w związku 
z art. 89 ust. 15 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Świebodzice wyraża wolę przejęcia od Powiatu Świdnickiego  prowadzenia Branżowej 
Szkoły I stopnia,  przy  ul. Piłsudskiego 31, 58-160 Świebodzice. 

§ 2. Szczegółowe warunki oraz tryb przejęcia  szkoły, o której mowa w § 1 określi porozumienie  
zawarte pomiędzy Gminą Świebodzice i Powiatem Świdnickim. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 
2016 r. w sprawie przejęcia prowadzenia szkoły na terenie Gminy Świebodzice, dla której organem 
prowadzącym jest Powiat Świdnicki.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 5. 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.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem od Starostwa Powiatowego w Świdnicy o zamiarze
likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły Branżowej I stopnia w Świebodzicach wchodzącej
w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Prosińskiego staje się koniecznym wyrażenie woli przejęcia
prowadzenia Szkoły Branżowej 1 stopnia w Świebodzicach.

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Branżowej I stopnia funkcjonują następujące klasy, do
których uczęszcza:

1) klasa I (po szkole podstawowej) - 16 uczniów;

2) klasa I (po gimnazjum ) - 16 uczniów;

3) klasa II - 17 uczniów;

4) klasa III - 20 uczniów.

Zatrudnionych jest 15 nauczycieli na 9,3 etatu planuje się, że część nauczycieli zatrudnionych w

wymiarze 1,57 etatu przeniesionych zostanie do Liceum Ogólnokształcącego.

Ponadto zatrudnione są 3 osoby w administracji i 4 w obsłudze szkoły.

Budżet na rok 2020 dla całego Zespołu Szkół wynosi 1.070.756,00 zł. Subwencja oświatowa
rozliczona zostanie na przełomie miesiąca marca i kwietnia.

Zespół Szkół to szkoła z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją kształcenia różnych zawodów
i funkcjonowania na rynku edukacyjnym Gminy Świebodzice. Przejęcie prowadzenia szkoły
zapewni ciągłość kształcenia na poziomie szkoły branżowej w Gminie Świebodzice.

Podjecie uchwały jest niezbędnym elementem do podjęcia kolejnych działań.
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