
UCHWAŁA NR 117/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 29 października 2019r. 

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przejęcia od Powiatu 
Złotowskiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym z zakresu edukacji 
publicznej. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696) oraz                        
art.8 ust.17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148, 
poz.1680) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

 
§1. Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do przejęcia od Powiatu 

Złotowskiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym z zakresu edukacji publicznej 
w kierunku prowadzenia przez Gminę i Miasto Jastrowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu, Technikum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu,  
Branżowej Szkoły I stopnia im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu. . 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 

  

do uchwały Nr 117/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 2019r. w sprawie: 
wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przejęcia od Powiatu Złotowskiego 
zadania publicznego o charakterze ponadgminnym z zakresu edukacji publicznej. 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148, poz.1680) w art.  
17 przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość zakładania i prowadzenia szkół i 
placówek, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z 
jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki 
jest zadaniem własnym.  

Przejęcie od Powiatu Złotowskiego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu szkół 
ponadpodstawowych, daje możliwość bardziej racjonalnego zarządzania oświatą na wszystkich 
jej poziomach. Gmina i Miasto Jastrowie podejmując decyzję o przejęciu szkoły wychodzi 
naprzeciw młodym ludziom, dając im możliwość kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej 
w swojej gminie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na dojazdy czy pobyt w 
internacie. Celem przejęcia zadania jest rozwój szkoły i stworzenie atrakcyjnych kierunków 
nauczania pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Do szkoły w Jastrowiu, wchodzącej w skład 
CKZiU, oddział w Jastrowiu uczęszcza ponad 70% uczniów, którzy mieszkają na terenie gminy 
Jastrowie, a w interesie gminy jest, aby ci uczniowie uczyli się na miejscu. Celem uchwały jest 
rozwój szkoły ponadpodstawowej, stworzenie atrakcyjnych kierunków nauczania, zwiększenie 
potencjału i jej stabilności.  

Stąd podjęcie uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne uzasadnienie.   

 


