UCHWAŁA NR …/…/20
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia ……………….……
w sprawie przekazania z dniem 1 września 2020 r. Powiatowi Działdowskiemu
zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz.713) oraz art. 8 ust. 17 i ust. 18 w związku z art. 8 ust. 16 i art. 11 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 910 ze zm.), Rada Miasta Działdowo
uchwala, co następuje:

§1. Przystąpić do podjęcia działań zmierzających do przekazania z dniem 1 września 2020 r.
Powiatowi Działdowskiemu zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Działdowie, wchodzącego aktualnie
w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie.
§2. Zobowiązać Burmistrza Miasta Działdowo do dokonania niezbędnych czynności w zakresie
określonym w § 1, w tym do zawarcia w imieniu Gminy-Miasto Działdowo porozumienia z Powiatem
Działdowskim, którego przedmiotem będzie ustalenie warunków przejęcia przez powiat
do prowadzenia II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 28 maja 2020 r. Rada Miasta Działdowo podjęła Uchwałę Nr XVIII/166/20 w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. Założeniem podjętej uchwały jest
wyodrębnienie i usamodzielnienie szkół wchodzących w skład zespołu, czyli Szkoły Podstawowej
nr 4 i II Liceum Ogólnokształcącego, a przede wszystkim uporządkowanie szkolnictwa podstawowego
i ponadpodstawowego. Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 ze
zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół
ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół
sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem
szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu.
Zgodnie z art. 8 ust. 17 przywołanej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać
i prowadzić szkoły i 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, a w przypadku szkół artystycznych – z ministrem właściwym
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Art. 8 ust. 18 zawiera dyspozycję o stosowaniu
ust. 17 również w przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego. W wyniku zawarcia porozumienia z jednostką, dla której prowadzenie szkoły
lub placówki danego typu i rodzaju jest zadaniem własnym, następuje powierzenie jednostce
przyjmującej realizacji określonego zadania oświatowego. Jednostka samorządu terytorialnego, która
przekazała realizację zadania na mocy porozumienia, może w ten sposób wykazać, że wykonuje
zadanie oświatowe w zakresie przewidzianym ustawą.
Przekazanie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi do prowadzenia
przez Powiat Działdowski daje możliwość bardziej racjonalnego zarządzania oświatą
na jej wszystkich poziomach. Proponowane rozwiązanie będzie rozwiązaniem korzystnym dla
wszystkich zainteresowanych stron – dla Gminy, jak również dla Powiatu Działdowskiego. Celem
złożonej propozycji nie jest samo w sobie przejęcie szkoły, ale jej rozwój. Przekazanie Zespołu Szkół
nr II Powiatowi Działdowskiemu jest obecnie jedyną szansą jej utrzymania. Mając na względzie dobro
uczniów i społeczności Gminy-Miasto Działdowo, Rada Miasta Działdowo ma możliwość podjąć
działania idące w kierunku rozwoju szkoły poprzez przekazanie zadania powiatowi.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

