
- Projekt -  
Uchwała Nr XXXI/...../2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 19 lutego 2009 roku 

 
 

w sprawie: wyraŜenia opinii i poparcia inicjatywy utworzenia w Państwowej WyŜszej 
Szkole Zawodowej w Raciborzu kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.  

 
 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 pkt 4 Statutu 
Powiatu Wodzisławskiego (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2008 r., Nr 52, poz. 1129) 
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

WyraŜa się pozytywną opinię i popiera się inicjatywę utworzenia kierunku kształcenia                
w zakresie rolnictwa w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Raciborzu.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 

  § 3  
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Uzasadnienie -  
do projektu uchwały Nr XXXI/…../2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 19 lutego 2009 roku 

 
 

w sprawie: wyraŜenia opinii i poparcia inicjatywy utworzenia w Państwowej WyŜszej 
Szkole Zawodowej w Raciborzu kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.  

 
 

W dniu 28 stycznia 2009 roku do Rady Powiatu wpłynęło pismo Towarzystwa 

Wspierania Wiedzy Rolniczej z Raciborza, informujące o rozpoczętej przez Państwową 

WyŜsza Szkołę Zawodową procedurze utworzenia w tej uczelni kierunku kształcenia                   

w zakresie rolnictwa. Towarzystwo zwróciło się o wsparcie podjętych działań poprzez 

podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Wodzisławskiego, która zostanie skierowana 

do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, jako poparcie do złoŜonego projektu. 

MłodzieŜ Powiatu Wodzisławskiego pragnąca kształcić się w kierunku rolniczym, 

moŜe podjąć tego typu studia na Akademii Rolniczej w Krakowie, względnie we Wrocławiu, 

gdyŜ w naszym województwie i regionie brak jest tego typu uczelni. Pomimo, Ŝe Powiat 

Wodzisławski nie naleŜy do typowo rolniczych regionów, ta gałąź gospodarki jest wysoko 

rozwinięta, korzystnie zmienia się struktura gospodarstw, a kierunki gospodarowania 

nakierowane są na intensyfikację produkcji rolnej. Rolnictwo Powiatu Wodzisławskiego 

potrzebuje dobrze wykształconych osób do prowadzenia gospodarstw rolnych, jak równieŜ 

wysokiej klasy fachowców, dzięki którym moŜliwe będzie uzyskanie wyników produkcji, 

porównywalnych z poziomem gospodarowania określonym dla rolnictwa europejskiego. 

Na tej podstawie Komisja Edukacji, Kultury i Sportu uwaŜa, Ŝe projekt utworzenia 

nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa, przedstawiony w piśmie Towarzystwa 

Wspierania Wiedzy Rolniczej jest godny poparcia, stąd teŜ przedstawia Radzie Powiatu 

projekt uchwały pozytywnie opiniujący to przedsięwzięcie.  

 

 

        Przewodnicząca Komisji 

       Edukacji, Kultury i Sportu 

 

            /-/  BoŜena Rączka 

 


