
- Projekt - 
Uchwała Nr  XLI /       /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2009 roku 

 
w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia  

z Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 
publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych 

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póź. zm) 
oraz art. 5 ust. 5a i art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty 
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
WyraŜa się zgodę na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia z Powiatem 
Kluczborskim w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania 
publicznego jakim jest kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
 do projektu uchwały Nr XLI/…/2009 

 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia  22 grudnia 2009 roku  

 

Sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia  
z Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 
publicznego jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych 

 
 
 
  Kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych winno odbywać się 
na terenie szkół prowadzonych przez Powiat Wodzislawski. Istnieją jednakŜe zawody, które 
nie cieszą się wśród młodzieŜy popularnością, a mimo to co roku kilkoro uczniów z terenu 
Powiatu Wodzisławskiego chce zdobyć przygotowanie do wykonywania rzadko spotykanych 
zawodów. W takich przypadkach w zasadniczych szkołach zawodowych organizuje się klasy 
wielozawodowe, których uczniowie pobierają naukę z zakresu przedmiotów 
ogólnokształcących., natomiast teoretyczne przedmioty zawodowe odbywają się na kursach 
zblokowanych ze względu na to, Ŝe mała liczba uczniów jest problemem całego kraju, 
w wyznaczonych ośrodkach do prowadzenia kształcenia w zawodach takich jak: kominiarz, 
kamieniarz, blacharz, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, optyk, obuwnik, złotnik – 
jubiler, introligator, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, itd.  
W celu umoŜliwienia uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Wodzisławski zdobycia 
wiedzy z teoretycznych przedmiotów zawodowych, Powiat winien zawrzeć porozumienia 
z organami, które takie ośrodki prowadzą. W ciągu roku szkolnego zachodzi potrzeba 
nawiązywania wielu porozumień z róŜnymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu 
całej Polski. Dotyczy to ośrodków np. w Rybniku, w Gliwicach, w Zielonej Górze czy 
w Kluczborku. Porozumienia te dodatkowo często ulegają zmianom, ze względu na zmiany 
kosztów związanych z organizacją kształcenia poszczególnych rodzajów kursów, zgodnymi 
z ramowymi planami nauczania. 
Wobec powyŜszego podjęcie uchwały w proponowanym brzemieniu jest zasadne. 
 
 
 
       Naczelnik Wydziału 
                 Oświaty 
 
       /-/ mgr Edyta Glenc 
 
 


