
UCHWAŁA NR    X/    /19 

RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO 

z dnia 5 lipca 2019 r. 

 

w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzenia szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół im Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. 

 

Na podstawie 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w zw. z art. 8 ust. 20 i ust. 21  ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 

 

Rada Powiatu Mogileńskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Wyraża się zgodę na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w 

Bielicach, tj.: 

a) Technikum kształcącego w zawodach: 

- technik rolnik, 

- technik weterynarii, 

- technik hodowca koni, 

- technik żywienia i usług gastronomicznych, 

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

b) Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej w zawodach:  

 - kucharz, 

- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 

 

§ 2. Szczegółowe warunki przekazania, sposób oraz termin przekazania określi 

porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 

 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mogileńskiego do wszelkich czynności 

zmierzających do uzgodnienia porozumienia, o którym mowa w § 2. 

 

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mogileńskiego do zawarcia  porozumienia,                    

o którym mowa w § 2. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały, w tym dokonanie czynności niezbędnych do przekazania 

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 20, 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

możliwe jest przekazanie właściwemu ministrowi przez jednostkę samorządu terytorialnego 

prowadzenie publicznych szkół kształcących w zawodach rolniczych o znaczeniu 

regionalnym lub ponadregionalnym. 

 Przekazanie następuje w drodze porozumienia zawieranego pomiędzy jednostką 

samorządu terytorialnego będącą organem prowadzącym szkoły, a właściwym ministrem. 

 W związku z powyższym oraz w trybie określonym jak wyżej zamierza się przekazać 

do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenie szkół kształcących  

w zawodach rolniczych wchodzących w skład Zespołu Szkół im Powstańców Wielkopolskich 

w Bielicach. 

 Specyfika kształcenia w zawodach „rolniczych” sprawia, że pełnienie funkcji organu 

prowadzącego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyczyni się do pełniejszego 

rozwoju placówki i pozwoli utrzymać na terenie Powiatu Mogileńskiego kształcenia w tak 

potrzebnych zawodach.  

  

PROCEDURA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PRZY PRZEKAZANIU  

ZESPOŁU SZKÓŁ w Bielicach 

Działanie 1: Wyrażenie woli przekazania ZS w Bielicach - Rada Powiatu. 

Działanie 2: Określenie majątku do przekazania - Zarząd Powiatu. 

Działanie 3: Przekazanie szkół do prowadzenia MRiRW- Rada Powiatu 

Działanie 4: Porozumienie - Zarząd Powiatu. 

Działanie 5: Uchwała wyrażająca zgodę na przekazanie  w formie darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa mienia Powiatu Mogileńskiego  - Rada Powiatu.  

 

 

 


