
UCHWAŁA NR XXVIII/191/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia od Powiatu Świdnickiego prowadzenia Branżowej Szkoły I Stopnia  
w Świebodzicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 8 ust. 2 pkt 1, ust. 17 i 18  
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2020 r. Gmina Świebodzice przejmuje od Powiatu Świdnickiego  
prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Świebodzicach  przy ul. Piłsudskiego 31. 

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

§ 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.

Uchwałą Nr XXIV/171/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. Rada Miejska wyraziła wolę przejęcia
prowadzenia Branżowej Szkoły I Stopnia. Umożliwiło to Burmistrzowi Miasta podjęcie wszelkich
działań w celu utworzenia placówki. Dnia 12 marca 2020 r. podpisane zostało stosowne
porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta a Zarządem Powiatu Świdnickiego.

Przejęcie prowadzenia szkoły przez Gminę Świebodzice pozwoli na kontynuację kształcenia
dla obecnych uczniów na terenie Gminy Świebodzice, bez konieczności dojeżdżania do Świdnicy
oraz w dotychczasowym środowisku.

W roku szkolnym 2019/2020 w Branżowej Szkole I stopnia funkcjonują 4 oddziały, do
których uczęszcza ok. 70 uczniów. Planuje się, że nabór do I klasy na rok szkolny 2020/2021
będzie wynosił ok. 50 uczniów. Uczniowie uczęszczający do szkoły mają status młodocianych
pracowników. W szkole realizują wyłącznie przedmioty ogólnokształcące przez 2 lub 3 dni
w tygodniu. Kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców, z którymi uczniowie mają
podpisane umowy. Natomiast kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Tak jest obecnie i planuje się w takiej formie prowadzić
kształcenie również od września 2020 r.

W roku szkolnym 2020/2021 kształcenie uczniów będzie prowadzone w zawodach z obszaru
usług:

- sprzedawca,
- piekarz,
- kucharz,
- fryzjer,
- kelner,
- cukiernik

oraz w zawodach z obszaru produkcyjnego:
- ślusarz,
- stolarz,
- tapicer,
- blacharz,
- murarz,
- tynkarz,
- elektryk,
- dekarz,
- operator obrabiarek skrawających,
- mechanik pojazdów samochodowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2020, część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 jest dzielona między
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez
te jednostki zadań oświatowych. Na rok 2020 subwencja jest naliczona dla Starostwa Powiatowego
w Świdnicy, natomiast od roku 2021 naliczana będzie dla Gminy Świebodzice.
Szacowany koszt funkcjonowania szkoły w okresie od września do grudnia 2020r. wyniesie ok.
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165.000,00 zł.
Zgodnie z zawartym Porozumieniem, Powiat przekaże Gminie w formie dotacji celowej środki

na realizację zadania, w wysokości pozostałej po wypłacie należnych świadczeń nauczycielom oraz
pracownikom administracyjno-obsługowym w przypadku braku kontynuacji zatrudnienia od dnia
1 września 2020 r.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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