UCHWAŁA NR XXVII/176/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie przekazania Gminie Czernikowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty
polegającego na utworzeniu i prowadzeniu szkoły – Technikum w Czernikowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1)), w zw. z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przekazuje się z dniem 1 września 2017 r. Gminie Czernikowo prowadzenia zadania publicznego
w zakresie oświaty polegającego na utworzeniu i prowadzeniu szkoły – Technikum w Czernikowie.
§ 2. Tryb i szczegółowe warunki utworzenia i prowadzenia Technikum w Czernikowie określi porozumienie
zawarte pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Czernikowo, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego w Toruniu do podpisania w imieniu Powiatu Toruńskiego
porozumienia z Gminą Czernikowo, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany
2) Zmiany

niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.
niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60.
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UZASADNIENIE
Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z art. 5 ust. 5a ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) należy do zadań
własnych powiatu. Rada Powiatu na mocy art. 5 ust. 5b i 5c ustawy o systemie oświaty może zawrzeć
porozumienie w sprawie przekazania zadania własnego do realizacji przez inna jednostkę samorządu
terytorialnego, która wyrazi taka wolę.
W dniu 27 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęło pismo Wójta Gminy
Czernikowo Zdzisława Gawrońskiego (pismo z dnia 24.01.2017 r., znak pisma: UG ZOS 4422.1.2017) w
sprawie wyrażenia zamiaru utworzenia przez Gminę Czernikowo technikum o profilu ekonomicznym i
informatycznym. W dniu 10 maja 2017 r. powyższy wniosek był rozpatrywany przez Zarząd Powiatu
Toruńskiego. W związku tym, iż Powiat Toruński jako ustawowy organ uprawniony do zakładania i
prowadzenia tego typu szkoły, musi wyrazić on zgodę na przekazanie prowadzenia tego zadania
polegającego na utworzeniu i prowadzeniu wskazanego typu szkoły Gminie Czernikowo. Niewątpliwie
utworzenie technikum przez Gminę Czernikowo będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie
edukacji odpowiadające potrzebom lokalnego rynku edukacyjnego oraz rynku pracy.
W związku z powyższym stanem faktycznym i prawnym należy podjąć powyższą uchwałę, a
następnie podpisać porozumienie pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Czernikowo na prowadzenie
tego zadania. Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Czernikowo, po wyrażeniu
przez Radę Powiatu Toruńskiego i Radę Gminy w Czernikowie zgody na przekazanie zadania i utworzenie
technikum w Czernikowie, określi szczegółowy tryb i warunki prowadzenia tego zadania przez Gminę
Czernikowo.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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