
UCHWAŁA NR XXXIX/250/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie niewyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez gminę Czernikowo Branżowej Szkoły II 
Stopnia w Czernikowie 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 528) i art. 8 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 16 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie wyraża się zgody na założenie i prowadzenie przez gminę Czernikowo Branżowej Szkoły II 
Stopnia w Czernikowie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1116 i 1079. 
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UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 8 ust. 17 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 
z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły oraz placówki, 
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. Zgodnie z art. 8 ust. 16 ww. ustawy zakładanie i prowadzenie publicznych szkół 
ponadpodstawowych należy do zadań własnych powiatu. Gmina Czernikowo wystąpiła do Rady 
Powiatu Toruńskiego z prośbą o udzielenie zgody na założenie  Branżowej Szkoły II Stopnia w 
Czernikowie.  
Na terenie powiatu toruńskiego już funkcjonuje Branżowa Szkoła II Stopnia w Gronowie 
w odległości zaledwie 25 km od Czernikowa. Powiatowa sieć szkół jest zgodna z warunkami 
określonymi w art. 39 ust.7 ww. ustawy. Wyniki rekrutacji – mała liczba chętnych - wskazują, że 
nie ma potrzeby jej uzupełnienia o kolejną branżową szkołę II stopnia. Bardziej zasadne byłoby 
utworzenie nowych połączeń komunikacyjnych, aby uczniowie z gminy Czernikowo mogli dotrzeć 
do Zespołu Szkół CKU w Gronowie, który jest placówką z długoletnią tradycją. Powiat toruński 
w ostatnich latach przeznaczył spore środki finansowe na unowocześnienie szkolnej bazy 
w Gronowie, m.in. obecnie jest budowana nowoczesna hala sportowa, co gwarantuje wysoki 
standard w zakresie warunków kształcenia. Wykwalifikowana kadra zapewnia indywidualne 
podejście do uczniów oraz rozwój ich umiejętności, co przekłada się na wysokie wyniki 
egzaminów zawodowych.  
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E08863C3-9D81-4A03-8E13-653592913B93. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



