Projekt
z dnia 7 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie: utworzenia Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt. 8 lit. i), pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 920), art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1, ust. 7,
art. 91 ust. 1, ust. 5, ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 910,
z późn.
zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 2,
ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu
Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Z dniem 1 września 2021 r. zakłada się zespół pod nazwą: Zespół Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Gnieźnie, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie, zwanym dalej
„Zespołem”, poprzez połączenie następujących szkół i placówek:
1. Młodzieżowego
w Gnieźnie,

Ośrodka

2. Szkoły Podstawowej
w Gnieźnie,
3. IV Liceum
w Gnieźnie.

Socjoterapii

Specjalnej

Ogólnokształcącego

nr

w Gnieźnie,

przy

ul.

Gdańskiej

15 w Gnieźnie,

przy.

ul.

Poznańskiej

Specjalnego

w Gnieźnie,

przy.

ul.

106
15

Poznańskiej

15

§ 2.
Zespołowi nadaje się
do niniejszej uchwały.

akt

założycielski

w brzmieniu

określonym

w załączniku

nr

§ 3.
Zespołowi nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Zespół z dniem 1 września 2021 r. przejmuje mienie jednostek określonych w § 1 pkt. 1 - 3.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Dariusz Pilak
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ………..…
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia ……….….

Akt założycielski
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 1, ust. 7, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.)

zakłada się z dniem 1 września 2021 roku
zespół pod nazwą:
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie
w skład którego wchodzą:
1.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie,

2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 15 w Gnieźnie,
3. IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Gnieźnie.

Gniezno, dnia ………….. 2021 roku

Id: FC11A8F6-A60E-4C2E-9C54-E6F11D225911. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dalej Ustawa)
organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć
w zespół.
Utworzenie Zespołu odbywa się zgodnie z art. 88 Ustawy. Na podstawie art. 88 ust. 1 oraz
ust. 7 Ustawy organ prowadzący zakłada zespół na podstawie aktu założycielskiego, który
określa jego typ, nazwę i siedzibę. Organ zakładający zespół podpisuje akt założycielski oraz
nadaje pierwszy statut.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe kompetencje
organu prowadzącego w odniesieniu do założenia szkoły wykonuje rada powiatu.
Podjęcie uchwały o utworzeniu Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych
w Gnieźnie wynika z dążenia do zapewnienia kontynuacji prowadzenia przez Powiat
Gnieźnieński
działalności
edukacyjno–wychowawczej,
skupionej
wokół
dzieci
i młodzieży w normie intelektualnej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i uzależnieniem. Utworzenie Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych pozwoli
w jego strukturze zawrzeć: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie, Szkołę Podstawową
Specjalną Nr 15 w Gnieźnie, zorganizowaną w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie oraz IV Liceum
Ogólnokształcące Specjalne w Gnieźnie, zorganizowane w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.
Utworzenie Zespołu pozwoli koordynować edukację dla dzieci i młodzieży, które
z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu
społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem pozwoli na
eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków
do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi, jak również obejmie
organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w podmiotach leczniczych. Nowa organizacja
podyktowana jest przepisami prawa oświatowego jest dobrem dzieci i młodzieży, w tym osób
hospitalizowanych.
Akt założycielski Zespołu został zaopiniowany przez właściwą Radę Pedagogiczną.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne
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