
Uchwala nr 
Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia               2007 r. 
 

w sprawie przekazania Gminie Mieszkowice do prowadzenia Zespołu 
SzkółPonadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (j.t: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 
62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 200, póz. 1688, Nr 214, póz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 
162, póz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, póz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055) 
oraz art. 5 ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, póz. 2572, Nr 273, póz. 2703, Nr 281, póz. 2781, z 2005 r. Nr 17, póz. 141, Nr 
131, póz. 1091, Nr 122, póz. 1020, Nr 167, póz. 1400, Nr 94, póz. 788, Nr 249, póz. 2104 
oraz z 2006 r. Nr 144, póz. 1043) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. 
Wyraża się wolę przekazania z dniem l września 2007 r. do prowadzenia Gminie 
Mieszkowice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
 

§2. 
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zawarcia stosownego porozumienia 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Mieszkowice w sprawie prowadzenia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, określającego zasady i warunki na jakich 
nastąpi przekazanie. 
 

§3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 
 

§4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu  
                w Gryfinie 
            Roman Michalski 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały nr ___ 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia _________ 2007 r. 
 

w    sprawie   przekazania   Gminie   Mieszkowice   do   prowadzenia   Zespołu   
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
 
Zarząd Powiatu w Gryfinie mając na uwadze fakt, iż powiat jako organ prowadzący 
powinien zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować 
go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności postanowił podjąć działania 
zmierzające do przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - 
Gminie Mieszkowice. 
Powyższe przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie optymalnej realizacji wyżej 
wymienionych celów. 

Przyjęcie uchwały będzie także realizacją uchwały Nr XXXIX/518/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 
postępowania naprawczego - wdrożenie reformy finansów publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji. 
Wyrażając wolę przekazania zadania publicznego do dalszego prowadzenia przez Gminę 
Mieszkowice bierze się pod uwagę fakt, iż postępujący niż demograficzny (w 2002 r. 
liczba uczniów - 432, w 2007 r. - 240) oraz rosnące koszty utrzymania utrudniają 
racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. 

W bieżącym roku budżetowym subwencja oświatowa na zadanie prowadzenia 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach pozwoliła na zabezpieczenie 
funkcjonowania szkoły do dnia 31 sierpnia 2007 r. Do końca roku 2007 w celu 
zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oświatowych plan finansowy szkoły powinien 
zostać zwiększony o kwotę ok. 400.000 złotych. 
Przekazanie szkoły Gminie stworzy możliwości bardziej racjonalnego zarządzania 
oświatą i wykorzystania bazy lokalowej, dydaktycznej i kadry pedagogicznej. 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 
1592 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, póz. 
2572 ze zm.), po podjęciu przez Gminę Gryfino stosownej uchwały dotyczącej 
przekazania Zespołu Szkół, pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostanie 
podpisane: 
- porozumienie obejmujące między innymi sprawy związane z finansowaniem Zespołu 
Szkół, 
- umowa dotycząca użytkowania nieruchomości i majątku, na których funkcjonuje Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
 
 
 
Projekt uchwały przygotował: Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbieta Lorenowicz-Bień 


