UCHWAŁA NR XVI/118/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Stronie Śląskie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stroniu Śląskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada
Miejska w Stroniu Śląskim uchwala co następuje:
§ 1. 1. Gmina Stronie Śląskie przejmuje od Powiatu Kłodzkiego
Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim z dniem 1 września 2012 roku.

prowadzenie

Zespołu

Szkół

2. Przejęcie zadania określonego w ust. 1 odbędzie przy jednoczesnym spełnieniu przez Powiat Kłodzki
następujących warunków:
1) nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły
położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki nr 20 wraz ze znajdującymi się w tym obiekcie
ruchomościami służącymi wykonywaniu funkcji i zadań szkoły;
2) przekazanie przez Powiat Kłodzki Gminie Stronie Śląskie przysługującej szkole subwencji oświatowej
w pełnej wysokości za okres od 1 września do 31 grudnia 2012 roku;
3) pokrycie przez Powiat Kłodzki wszelkich zobowiązań szkoły według stanu na dzień 31 sierpnia 2012 roku.
3. Przejęcie prowadzenia szkoły odbędzie się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Stronie
Śląskie a Powiatem Kłodzkim.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz.
U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych
i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych
i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z wyjątkiem szkół i placówek
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c.
Natomiast art. 18 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) określa, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.
podejmowanie uchwał w sprawie wykonywania zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu
właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. W związku
z powyższym Gmina Stronie Śląskie zamierza od przyszłego roku szkolnego 2012/2013 przejąć od Powiatu
Kłodzkiego prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim. Mając na uwadze trudną sytuację
finansową Powiatu Kłodzkiego oraz malejący wciąż wskaźnik naboru uczniów do Zespołu Szkół, Zarząd Powiatu
Kłodzkiego podejmuje wciąż działania zmierzające na rozpoczęcia procedury likwidacji w/w szkoły. W celu
uniknięcia tej sytuacji Burmistrz Stronia Śląskiego podjął inicjatywę w sprawie przejęcia określonych zadań od
Powiatu, w tym prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim. Oczywiście przejęcie tego
zadania będzie możliwe przy jednoczesnym spełnieniu przez Powiat Kłodzki określonych warunków, o których
mowa w projekcie uchwały, m.in. nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Stronie Śląskie nieruchomości
zabudowanej budynkiem szkoły. Należy tutaj podkreślić, że szkoła ponadgimnazjalna (dawny zespół szkół
zawodowych) stanowi od wielu lat ważny czynnik społeczny i miastotwórczy naszej Gminy. Jest obiektem
historycznie wpisanym w krajobraz Stronia Śląskiego. Jest ważnym ośrodkiem rozwoju edukacyjnego.Władze
samorządowe Gminy Stronie Śląskie zamierzają kontynuować kształcenie młodzieży na poziomie
ponadgimnazjalnym w wybranych kierunkach np. gastronomiczno – hotelarskich. Żywimy nadzieję, że na
przyszłość będzie to wspaniała oferta edukacyjna dla gimnazjalistów ze Stronia Śląskiego i okolic. Ponadto
przejęcie i utrzymanie przedmiotowej nieruchomości jest celem strategicznym mającym wpływ na dalszy rozwój
społeczno – gospodarczy Gminy Stronie Śląskie. Dlatego też zasadnym jest podjęcie przedstawionej uchwały
w sprawie przejęcia przez Gminę Stronie Śląskie od Powiatu Kłodzkiego prowadzenia Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim.
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