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UCHWAŁA NR  XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

   z dnia 28 listopada 2019 r. 
 

 

w sprawie: wystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego ze Stowarzyszenia Konwent Współpracy 

Samorządowej Polska-Ukraina. 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Powiatu wyraża wolę wystąpienia przez Powiat Gnieźnieński ze Stowarzyszenia 

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina dawniej „Konwent Gmin i  Powiatów  

Rzeczypospolitej  Polskiej  współpracujących  z  samorządami  Republiki Ukrainy”. 

 

§ 2. 

Traci moc uchwała nr LIV/415/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  31 sierpnia 2010 

roku w sprawie: utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Konwent Gmin      

i  Powiatów  Rzeczypospolitej  Polskiej  współpracujących  z  samorządami  Republiki 

Ukrainy”. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Dariusz Pilak  
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR   XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 
 

 

 

 

Stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina zostało powołane                     

z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego na zebraniu założycielskim, które odbyło się     

7 września 2010 roku w Szczecinie. Doświadczenie Powiatu Gnieźnieńskiego we 

współpracy partnerskiej z samorządami Miasta Browary oraz Rejonu Humańskiego na 

Ukrainie spowodowały, iż od momentu wstąpienia do stowarzyszenia w 2010 roku, Powiat 

Gnieźnieński był jego aktywnym członkiem. Głównym celem stowarzyszenia liczącego 

obecnie 21 członków jest pomoc i wspieranie samorządów w rozwijaniu współpracy                           

z ukraińskimi partnerami w duchu wzajemnej korzyści, z uwzględnieniem możliwości 

wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania. Po blisko 10 latach przynależności do 

Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, formuła uczestnictwa 

Powiatu Gnieźnieńskiego wyczerpała swój praktyczny wymiar. Zakładane rezultaty 

jakościowe i ilościowe, związane z uczestnictwem w stowarzyszeniu nie odzwierciedlają 

wkładu Powiatu Gnieźnieńskiego w jego funkcjonowanie, wynikającego wprost z zapisów 

statutowych. Wystąpienie Powiatu Gnieźnieńskiego ze Stowarzyszenia Konwent 

Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina podyktowane jest głównie brakiem wymiernych 

korzyści z przynależności do Stowarzyszenia w odniesieniu do wysokości składek 

członkowskich, opłacanych corocznie w kwocie 10.000,00 zł. Rada Powiatu postuluje 

koordynację i finansowanie współpracy z ukraińskimi partnerami w ramach bieżących zadań 

w tym zakresie, ujętych w Wieloletnim Strategicznym Programie Operacyjnym Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 

 

Mając na uwadze powyższe czynniki, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały, skutkujące 

wystąpieniem ze Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃŚKIEGO 

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława 

Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019., poz. 511, z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt. 1, 

art. 88 ust. 1 oraz ust.  7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1148, z późń. zm.) uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały zmienia się nazwę Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka na Zespół Szkół Przyrodniczo 

– Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka (dalej Zespół). 

2. Akt Założycielski Zespołu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                   

 

                                                            Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                             Dariusz Pilak   
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 UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

Podjęcia niniejszej uchwały dokonuje się w związku z reformą szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego oraz na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie celem dostosowania 

nazwy do obowiązujących przepisów. 

Projekt zmienionego Aktu Założycielskiego Zespołu został zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Załącznik  
Do Uchwały Nr  XIX/  /2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  

z dnia 28 listopada 2019 r. 

Akt założycielski 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, z późn.zm.), art.29 ust. 1 pkt 1 i 
art. 88 ust. 1 oraz ust. 7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz.U. z 2019r., poz.1148, z późn. zm. )  

 
 

zespołu szkół ponadpodstawowych pod nazwą: 

 
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych im. 

Stanisława Mikołajczyka  
z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20  

w Gnieźnie 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła 

II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019., poz. 511, z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt. 1, 

art. 88 ust. 1 oraz ust.  7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1148, z późń. zm) uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały zmienia się nazwę Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II na Zespół Szkół Technicznych 

im. Papieża Jana Pawła II (dalej Zespół). 

2. Akt Założycielski Zespołu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                   

Przewodniczący Rady Powiatu 

Dariusz Pilak 
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 UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

Podjęcia niniejszej uchwały dokonuje się w związku z reformą szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego oraz na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie celem dostosowania nazwy 

do obowiązujących przepisów. 

Projekt zmienionego Aktu Założycielskiego Zespołu został zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Załącznik   
Do Uchwały Nr  XIX/  /2019  Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  

z dnia 28 listopada 2019 r. 

Akt założycielski 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, z późn.zm.), art.29 ust. 1 pkt 1 i 
art. 88 ust. 1 oraz ust. 7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz.U. z 2019r., poz.1148, z późn. zm. )  

 
 

zespołu szkół ponadpodstawowych pod nazwą: 

 
Zespół Szkół Technicznych  
im. Papieża Jana Pawła II 

z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17  
w Gnieźnie 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z siedzibą przy ul. 

Henryka Sienkiewicza 6 w Gnieźnie. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019., poz. 511, z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt. 1, 

art. 88 ust. 1 oraz ust.  7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1148, z późń. zm) uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały zmienia się nazwę Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 na Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 (dalej Zespół). 

2. Akt Założycielski Zespołu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                   

                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                          Dariusz Pilak 
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 UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR XIX/ /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

Podjęcia niniejszej uchwały dokonuje się w związku z reformą szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego oraz na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie celem dostosowania nazwy do obowiązujących 

przepisów. 

Projekt zmienionego Aktu Założycielskiego Zespołu został zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Załącznik   
Do Uchwały Nr XIX/ /2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

 z  dnia 28 listopada 2019 r. 

 
Akt założycielski 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, z późn.zm.), art.29 ust. 1 pkt 1 i 
art. 88 ust. 1 oraz ust. 7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz.U. z 2019r., poz.1148, z późn. zm. )  

 
 

zespołu szkół ponadpodstawowych pod nazwą: 
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3  
z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6  

w Gnieźnie 
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UCHWAŁA NR XIX/   /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego 

Chłapowskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019., poz. 511, z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt. 1, 

art. 88 ust. 1 oraz ust.  7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1148, z późń. zm) uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały zmienia się nazwę Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego na Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego  (dalej Zespół). 

2. Akt Założycielski Zespołu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                   

Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                               Dariusz Pilak 
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 UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR XIX/ /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

Podjęcia niniejszej uchwały dokonuje się w związku z reformą szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego oraz na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie celem dostosowania 

nazwy do obowiązujących przepisów. 

Projekt zmienionego Aktu Założycielskiego Zespołu został zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Załącznik   

Do Uchwały Nr XIX/  /2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  
                                                                                                                                       z dnia  28 listopada 2019 r. 

 
Akt założycielski 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, z późn.zm.), art.29 ust. 1 pkt 1 i 
art. 88 ust. 1 oraz ust. 7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz.U. z 2019r., poz.1148, z późn. zm. )  

 
 

zespołu szkół ponadpodstawowych pod nazwą: 
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Dezyderego Chłapowskiego  

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29  
w Witkowie 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Ekonomiczno – Odzieżowych 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława 

Chrobrego 23 w Gnieźnie. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019., poz. 511, z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt. 1, 

art. 88 ust. 1 oraz ust.  7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1148, z późń. zm) uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem podjęcia niniejszej Uchwały zmienia się nazwę Zespołu Szkół Ekonomiczno 

– Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia na Zespół 

Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  

(dalej Zespół). 

2. Akt Założycielski Zespołu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                        Przewodniczący Rady Powiatu 

     Dariusz Pilak           
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 UZASADNIENIE DO 

UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

Podjęcia niniejszej uchwały dokonuje się w związku z reformą szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego oraz na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ekonomiczno – Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia               

w Gnieźnie celem dostosowania nazwy do obowiązujących przepisów. 

Projekt zmienionego Aktu Założycielskiego Zespołu został zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Załącznik   
do Uchwały Nr XIX/  /2019  Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  

                                                                                                                                           z dnia 28 listopada 2019 r. 

 
Akt założycielski 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, z późn.zm.), art.29 ust. 1 pkt 1 i 
art. 88 ust. 1 oraz ust. 7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz.U. z 2019r., poz.1148, z późn. zm. )  

 
 

zespołu szkół ponadpodstawowych pod nazwą: 
 

Zespół Szkół Ekonomicznych  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia  
z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23  

w Gnieźnie 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego pod nazwą I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z 

siedzibą przy ul. Józefa Kostrzewskiego 3 w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 146 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego                            

z siedzibą przy ul. Józefa Kostrzewskiego 3 w Gnieźnie przekształciło się w czteroletnie 

liceum ogólnokształcące pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego z 

siedzibą przy ul. Józefa Kostrzewskiego 3 w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu 

 

         Dariusz Pilak       
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w drodze 

uchwały, stwierdza jej przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, w terminie 

do dnia 30 listopada 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                      

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6                               

w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 184 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w 

Gnieźnie przekształciło się w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w 

Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Dariusz Pilak             
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Usługowych im. Stanisława 

Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 152 ust.  2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka 

z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie przekształciło się  

w pięcioletnie technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Usługowych im. 

Stanisława Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

                                                                                             Dariusz Pilak     
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UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe czteroletnie technikum, w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w pięcioletnie technikum, w terminie do 30 listopada 2019r. 

 

Zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Usługowych im. Stanisława 

Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego pod nazwą II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki  

z siedzibą przy ul. Ks.Prym. M. Łubieńskiego 3/5 w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 146 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące pod nazwą II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki  

z siedzibą przy ul. Ks.Prym. M. Łubieńskiego 3/5 w Gnieźnie przekształciło się  

w czteroletnie liceum ogólnokształcące pod nazwą II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Dąbrówki z siedzibą przy ul. Ks.Prym. M. Łubieńskiego 3/5 w Gnieźnie. 

 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                      

                                                                 

  Przewodniczacy Rady Powiatu 

 

Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w drodze 

uchwały, stwierdza jej przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, w terminie 

do dnia 30 listopada 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego  

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 184 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy ul. 

Warszawskiej 29 w Witkowie przekształciło się w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego z 

siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                      

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019  

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z 

siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 152 ust.  2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą 

przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie przekształciło się w pięcioletnie technikum, 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą 

przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu 

 

`  Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁA NR XIX/  /2019  

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe czteroletnie technikum, w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w pięcioletnie technikum, w terminie do 30 listopada 2019r. 

 

Zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z 

siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/   /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego pod nazwą III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana III 

Sobieskiego  z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 146 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące pod nazwą III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana III 

Sobieskiego z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie przekształciło się w 

czteroletnie liceum ogólnokształcące pod nazwą III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół im. Jana III Sobieskiego  z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                       Przewodniczący Rady Powiatu 

 

                        Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/   /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w drodze 

uchwały, stwierdza jej przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, w terminie 

do dnia 30 listopada 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta 

Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 184 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta 

Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie przekształciło się w czteroletnie liceum ogólnokształcące 

dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w 

Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 

 

UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3  

z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 152 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 6 w Gnieźnie przekształciło się w pięcioletnie technikum, wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6                         

w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                           

                     Przewodniczący Rady Powiatu 

 

                  Dariusz Pilak 

 

 

 

 



- 35 - 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe czteroletnie technikum, w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w pięcioletnie technikum, w terminie do 30 listopada 2019r. 

 

Zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 6 w Gnieźnie. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Dezyderego Chłapowskiego 

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 152 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Dezyderego Chłapowskiego z 

siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie przekształciło się w pięcioletnie technikum, 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego z 

siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                      

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Dariusz Pilak 

 

 



- 37 - 

 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe czteroletnie technikum, w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w pięcioletnie technikum, w terminie do 30 listopada 2019r. 

 

Zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Dezyderego Chłapowskiego 

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/ /2019  

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego pod nazwą Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych 

im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 146 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące pod nazwą Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych im. 

Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie 

przekształciło się w czteroletnie liceum ogólnokształcące pod nazwą Liceum 

Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy 

ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                      

 

                     Przewodniczący Rady Powiatu 

 

                        Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/ /2019  

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w drodze 

uchwały, stwierdza jej przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, w terminie 

do dnia 30 listopada 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w 

Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 184 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20  

w Gnieźnie przekształciło się w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20  

w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                      

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019  

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 

z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 184 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 

z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie przekształciło się w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 

w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                      

                  Przewodniczący Rady Powiatu 

 

                Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019  

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.  

 

Zgodnie z art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 152 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie przekształciło 

się w pięcioletnie technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 

w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                      

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Dariusz Pilak 

 

 

 



- 45 - 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzący dotychczasowe czteroletnie technikum, w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w pięcioletnie technikum, w terminie do 30 listopada 2019r. 

 

Zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie                   

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gnieźnie. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                          

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, z poźń.zm.) oraz art. 51 ust. 1 

ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn.zm), Rada 

Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się, przekształcenie z dniem 1 września 2019 r., Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Gnieźnie, przy ul. Juliusza Słowackiego 45/47 w Gnieźnie w Centrum  

Kształcenia Zawodowego w Gnieźnie, przy ul. Juliusza Słowackiego 45/47 w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                      

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

                                                                                         Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - 

Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2245 z późn.zm), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

prowadzącej dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego w terminie od 

dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w publiczne centrum kształcenia zawodowego. 

 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uchwała stanowi akt 

założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego i nie podlega ogłoszeniu w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 11  

z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 106                             

w Gnieźnie. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) oraz art. 127 ust. 2, 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60), Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Stwierdza się zakończenie działalności Gimnazjum Specjalnego nr 11 z Oddziałami 

Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                      

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

   Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 

 

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 

2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności. 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest konieczne. 
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UCHWAŁA NR  XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019r. 

 

 

w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym            

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm. ) oraz art. 5a ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 z 

późn.zm.) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

§1. 

Przyjmuje się: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                      

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

                     

                     Przewodniczący Rady 

                            Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE DO 

UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pożytku 

publicznego przy realizacji zadań publicznych będących w zakresie tych organów. 

 

Na podstawie § 6 uchwały XLVI/367/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 stycznia 

2010r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 339/2019 z dnia 15 października 2019r. 

skierował do konsultacji społecznych projekt „Rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 21.10.2019 r. do 28.10.2019 r. 

 

Zgodnie z art.5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada 

Powiatu ma ustawowy obowiązek uchwalenia Rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Załącznik do Uchwały 
Nr XIX/ /2019 

Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego  

z dnia 28 listopada 
2019r. 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 
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WSTĘP 
 

Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego, są trzecim 
sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju 
lokalnych społeczności, zrzeszają bowiem najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na 
sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Podejmują cenne działania dla dobra 
mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność lokalną. Z tego względu stanowią 
znakomite uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalne samorządy. 

Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi stwarza 
szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia 
mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. Niezmiernie ważne jest więc budowanie i 
utrwalanie podstaw trwałej i systematycznej współpracy administracji samorządowej z 
organizacjami pozarządowymi. 
 
 
MIEJSCE REALIZACJI 
- powiat gnieźnieński 
 
 
ADRESACI PROGRAMU 
- organizacje pozarządowe 
- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
 
KOORDYNATOR PROGRAMU 
- Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

1. Program dotyczy współpracy powiatu gnieźnieńskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

b) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy; 

c) Rocznym Programie – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2020”; 

d) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Gnieźnieńskiego; 

e) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego; 

f) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Gnieźnieńskiego; 
g) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Gnieźnie; 
h) wydziale – należy przez to rozumieć właściwą, ze względu na rodzaj zadania, 

komórkę organizacyjną Starostwa, 
i) powiecie – należy przez to rozumieć powiat gnieźnieński; 
j) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert; 
k) komisji – należy przez to rozumieć komisję konkursową powołaną w celu 

opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych. 

 
 

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 
 

1. Celem głównym Rocznego Programu jest zdynamizowanie i podnoszenie 
efektywności działań w sferze zadań publicznych oraz wspieranie organizacji 
pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, co pozytywnie wpływa na 
kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym i przyczynia się do 
budowania partnerstwa pomiędzy administracją powiatu i podmiotami 
pozarządowymi. 

2. Celami szczegółowymi Rocznego Programu są: 
a) poprawa jakości życia współmieszkańców przez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych; 
b) wspieranie i umocnienie roli organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu; 
c) aktywizacja społeczności lokalnej; 
d) tworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji 

pozarządowych; 
e) osiąganie jak najlepszych efektów przy realizacji zadań publicznych powiatu; 
f) podnoszenie efektywności wykorzystywania środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadań. 
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III. ZASADY WSPÓŁPRACY 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w powiecie opiera się na następujących 
zasadach: 

a) pomocniczości − samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym  
w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej; 

b) partnerstwa − współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w 
rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem 
wytyczonych celów; 

c) suwerenności stron − szanując swoją autonomię powiat i organizacje 
pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia 
podmiotem prawa; 

d) efektywności − wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów 
realizacji zadań publicznych; 

e) uczciwej konkurencji − równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie 
wykonywanych działań; 

f) jawności − procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. 

 
 

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 
 

Roczny Program dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań 
publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy. 

 
 

V. FORMY WSPÓŁPRACY 
 

1. Powierzanie zadań organizacjom pozarządowym odbywa się poprzez: 
a) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie; 
b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 
c) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku 
publicznego; 

d) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej uchwalonego przez Radę 
Powiatu Rocznego Programu i sprawozdania z jego realizacji; 

e) prowadzenie na stronie internetowej wykazu organizacji pozarządowych,  
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może odbywać się również w formach: 
a) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 
b) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  oraz porozumienia albo umowy                     
o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.                    
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych               
w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 
 

Do priorytetowych zadań przeznaczonych do realizacji w okresie obowiązywania 
programu należą: 

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
c) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa; 
d) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
f) ochrona i promocja zdrowia; 
g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
h) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
i) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 
j) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
k) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
l) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
m) wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu; 
n) ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz 

wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska; 
o) turystyka i krajoznawstwo; 
p) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 
q) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
r) ratownictwo i ochrona ludności; 
s) promocja i organizacja wolontariatu; 
t) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
u) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 
v) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
w) rewitalizacja; 
x) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – promocja działań pro 

konsumenckich wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz seniorów. 
 

    
VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 
Roczny Program obowiązuje od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 
 

VIII. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU I OCENY JEGO REALIZACJI 
 

1. Roczny Program realizuje Zarząd oraz Starosta za pośrednictwem wydziałów. 
2. Realizacja Rocznego Programu obejmuje sporządzanie projektów uchwał i innych 

dokumentów, w szczególności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
konkursów na zadania określone w Rocznym Programie, oraz podejmowanie innych 
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działań, w tym kontroli wykonania przez organizacje pozarządowe zleconych 
zadań. 

3. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji programu zajmują się poszczególne 
wydziały oraz jednostki organizacyjne powiatu, natomiast Wydział Spraw 
Społecznych i Kultury Starostwa dokona oceny realizacji Rocznego Programu  
w sprawozdaniu przedkładanym Zarządowi. 

4. Zarząd w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku przedłoży Radzie Powiatu 
sprawozdanie z realizacji Programu. 

5. Miernikami efektywności realizacji programu są w szczególności informacje 
dotyczące: 
a) liczby organizacji pozarządowych wyrażających wolę podjęcia się we 

współpracy z powiatem realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności 
lokalnej; 

b) liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się we współpracy z powiatem 
realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej; 

c) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu  
oraz jednostek organizacyjnych powiatu na realizację tych zadań; 

d) liczby osób, będących adresatami poszczególnych działań publicznych; 
e) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe 

i powiat; 
f) wysokości środków finansowych pozyskanych wspólnie przez organizacje 

pozarządowe i powiat ze źródeł zewnętrznych. 
 
 
 

IX. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 
 

Na realizację programu planuje się przeznaczyć środki własne powiatu w wysokości               
212000,00 zł. 

 
 
 

X. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI 
 

1. Pracę nad przygotowaniem Rocznego Programu zostały zainicjowane w Wydziale 
Spraw Społecznych i Kultury Starostwa, który przygotował harmonogram jego 
tworzenia oraz tryb i terminy jego konsultacji. 

2. Harmonogram prac nad przygotowaniem programu określił terminy dotyczące: 
a. przygotowania przez wydziały i jednostki organizacyjne powiatu propozycji do 
projektu Rocznego Programu; 
b. opracowania projektu Rocznego Programu; 
c. skierowania projektu Rocznego Programu do konsultacji; 
d. rozpatrzenia złożonych opinii i uwag do projektu; 
e. przedłożenia projektu Rocznego Programu na posiedzenie Zarządu i skierowania 

pod obrady Rady Powiatu. 
3. Projekt Rocznego Programu został zamieszczony na stronie internetowej powiatu 

gnieźnieńskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.    
4. Po uchwaleniu przez Radę Powiatu program zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej powiatu gnieźnieńskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH 

 
1. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom 

pozarządowym jest konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawę 
dopuszczalne jest stosowanie innego trybu. 

2. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po 
przyjęciu i przekazaniu przez Zarząd Radzie Powiatu projektu budżetu powiatu na 
2020 r. 

3. Zarząd powoła komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu  
oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się 
udzielenie dotacji. Wyboru ofert dokona Zarząd. 

4. W skład komisji konkursowej wchodzą: 
a) osoba desygnowana przez Zarząd − jako jej przewodniczący; 
b) osoba desygnowana przez właściwą merytoryczną Komisję Rady Powiatu albo 

Przewodniczącego Rady Powiatu; 
c) dyrektor wydziału albo osoba desygnowana przez dyrektora wydziału spośród 

pracowników tego wydziału; 
d) dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych niebiorących udziału  

w konkursie. 
5. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane  

z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie 
zachowania zasady bezstronności. 

6. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej jej członkowie podpisują 
zobowiązanie, że w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w ust. 5, 
członek komisji konkursowej zgłosi ten fakt i tym samym zostanie wyłączony z 
oceny oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie. 

7. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący. 
8. Komisja obraduje na posiedzeniach niejawnych, bez udziału oferentów. Termin  

i miejsce posiedzenia komisji ustala przewodniczący. 
9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

10. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne. 
11. Formalnej weryfikacji złożonych ofert dokonuje dyrektor wydziału albo pod jego 

nadzorem pracownik, o którym mowa w pkt. 4 lit. c, po uprzednim powiadomieniu  
o terminie i miejscu weryfikacji członków komisji konkursowej, którzy mogą 
uczestniczyć w tej weryfikacji. 

12. Z formalnej weryfikacji złożonych ofert sporządza się notatkę. 
13. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności: 

a) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne; 
b) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty. 

14. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej na formularzu „Karta oceny 
oferty”. 

15. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół. 
16. Komisja konkursowa przedstawia Zarządowi propozycje podziału środków 

finansowych na realizację zadań publicznych. 
17. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań 

publicznych w trybie przewidzianym przez ustawę. 
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UCHWAŁA NR  XIX/   /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 roku 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 19 marca 

2019r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. 

 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  r. o rehabilitacji zawodowej 

 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1172  

z późn.zm.) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511  z późn. zm.) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego  uchwala 

co następuje : 

§ 1. 

Załącznik do Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 19 marca 2019r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki 

przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          

w 2019r.otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały. 

 § 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

            Dariusz Pilak 
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Załącznik do Uchwały NR XIX/  /2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada w sprawie: zmiany 

Uchwały Nr VII/46/219 w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się  środki przekazane przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.   

 

 

 

Lp Nazwa zadania 

Planowane wykorzystanie z środków  

na realizację zadań 

w 2019r. 

 

 

Przekazane środki – ogółem 

 

3 173 002 

1. 
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne art. 26 d, f 
x 

2. 
Zwrot kosztów wyposażenia  stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej art. 26 e 
   40 000 

3. Finansowanie kosztów szkolenia  osoby niepełnosprawnej       2 000 

4. 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej 
    40 000 

5. 
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania 

warsztatów terapii zajęciowej art.35 ust.1 pkt.8 
1 719 120 

6. 
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych: 

 

   400 000 

 

7. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze: 

• indywidualne osoby niepełnosprawne 

• osoby prawne, jednostki organizacyjne 

  636 882    

8. 

Likwidacja barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

   290 000 

9. 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

 

     45 000 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/ / 2019     

RADY   POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019r. 

 

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Gnieźnieńskiego 

w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza się  środki przekazane Powiatowi 

przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

z uwzględnieniem informacji o wysokości środków PFRON przypadających według 

algorytmu w 2019 roku na realizację zadań określonych we wspomnianej ustawie. 

 Zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w roku 2019 zostały 

określone w oparciu o analizę wysokości środków PFRON i rozeznanych potrzeb 

środowiska osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 

zakresie rehabilitacji społecznej tych osób, jak również obligatoryjnego zwiększenia od 1 

października br. kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w 

warsztacie  terapii zajęciowej . Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały uważa się 

za zasadne. 
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UCHWAŁA NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: likwidacji jednostki organizacyjnej działającej jako placówka wsparcia dziennego 

w formie Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur” przy ul. Lecha 5 w Gnieźnie. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i art. 12 pkt 8 lit.i)  ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz.U. 2019r.poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt 2,  ust. 3 i ust 4 pkt 2   ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. 

zm.) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem 31 grudnia 2019 r. likwiduje się jednostkę  działającą  jako placówka wsparcia 

dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur” przy ul. Lecha 5 w Gnieźnie 

(zwanej dalej : „Świetlicą”). 

2. Za dzień rozpoczęcia likwidacji przyjmuje się dzień podjęcia niniejszej uchwały.  

3. Ustala się datę zakończenia likwidacji  na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

§ 2. 

Czynności likwidacyjne obejmują w szczególności: 

1. przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

2. zamknięcie ksiąg rachunkowych, 

3. ustalenie stanu należności i zobowiązań, 

4. sporządzenie sprawozdań budżetowych, finansowych, 

5. zgłoszenie zmiany do podmiotów, z którymi jednostka jest związana umowami 

cywilnoprawnymi, 

6. zamknięcie rachunków bankowych likwidowanej jednostki, 

7. zarchiwizowanie dokumentacji płacowej, pracowniczej i finansowej oraz przekazanie jej 

do archiwum Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

§ 3. 

 Z dniem likwidacji mienie znajdujące się w zarządzie Świetlicy staje się mieniem Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie. 
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§ 4. 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego może powierzyć wykonywanie wszystkich lub niektórych 

czynności związanych z likwidacją Świetlicy, wyznaczonemu przez siebie likwidatorowi.  

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§ 6. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

     Przewodniczący Rady Powiatu 

   

          Dariusz Pilak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada   2019 r. 

 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego. Rodzina potrzebująca 

takiego wsparcia może otrzymać je przez działania instytucji i podmiotów działających na 

rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego lub rodzin wspierających.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz.U.z 2019 r. poz.1111) placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, 

podmiot któremu gmina zleciła realizację zadania na podstawie art. 190, lub pomiot, który 

uzyskał zezwolenie wójta. 

W związku z powyższym obowiązek wsparcia w tym zakresie spoczywa na gminie, ustawa 

zaś nie obliguje powiatu, co w konsekwencji oznacza, że do prowadzenia tego zadania  nie 

został zobligowany Powiat Gnieźnieński. 

Jednostki organizacyjne powiatu likwiduje organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zgodnie z przepisem art. 12 ustawy o finansach publicznych. Likwidując 

jednostkę organ określa przeznaczenie mienia znajdującego się w jednostce 

organizacyjnej.   

U progu powstania programu ostrożnościowego uzasadnione staje się minimalizowanie 

obciążeń budżetowych powiatu. 

  

Wobec powyższego, zasadne i niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 


