
UCHWAŁA NR XXIV/172/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice Branżowej Szkoły II 
stopnia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  
z 2019 r.  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 
Branżowej Szkoły II stopnia. 

§ 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 ustawą 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 gminy.

Utworzenie na terenie Gminy Świebodzice dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia

umożliwi uczniom uczęszczającym obecnie do klasy III Branżowej Szkoły I stopnia kontynuację

nauki oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym

na poziomie technika, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W roku szkolnym 2019/2020 do III klasy Branżowej Szkoły I stopnia uczęszcza 20

uczniów. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską 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 uważa się za uzasadnione.
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