
Uchwała Nr XXIV/147/2013 

Rady Miejskiej w  Pogorzeli 

z dnia  20 marca 2013r. 

 

w sprawie zamiaru utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli. 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5b i ust. 5c 

Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

1. Z dniem 1 września 2013 r. zamierza się na podstawie porozumienia z powiatem 

gostyńskim utworzyć placówkę kształcenia ustawicznego o nazwie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Pogorzeli, zwane dalej w skrócie CKU. 

2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. W tym celu upoważnia się Burmistrza Pogorzeli do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu 

Powiatu Gostyńskiego o wyrażenie zgody na prowadzenie CKU przez gminę Pogorzela. 

 

§ 2 

1. CKU wchodzić będzie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli. 

2. Siedzibą CKU będzie budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli (ul. Krobska 19). 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Uzasadnienie 
 
 

Ważnym atutem i przejawem aktywności Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

i Zawodowych w Pogorzeli jest edukacja osób dorosłych, realizowana w systemie zaocznym, 

przy wydatnym wsparciu najnowszych technologii informatycznych. Od wielu lat w zespole  

z dużym powodzeniem funkcjonują szkoły policealne i liceum dla dorosłych. 

W celu uatrakcyjnienia i poszerzenia oferty edukacyjnej planuje się uruchomić 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSOiZ w Pogorzeli, które rozpoczęłoby działalność  

we wrześniu 2013 r. Dzięki temu szkoła w jeszcze większym stopniu mogłaby zaspokajać 

aspiracje oświatowe osób dorosłych poprzez organizację kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz innych form kształcenia ustawicznego. 

Ponadto, art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty stanowi, że 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. 

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały  

i wystąpienie do Rady Powiatu Gostyńskiego o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia 

na utworzenie i prowadzenie placówki, której prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu. 

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Pogorzeli wnosi o przyjęcie przedłożonego 

projektu uchwały. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Porozumienie 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie i prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi 

Pogorzelskiej w Pogorzeli, zawarte w dniu … roku w Gostyniu pomiędzy powiatem 

gostyńskim, reprezentowanym przez: …, przy kontrasygnacie …, a gminą Pogorzela, 

reprezentowaną przez Burmistrza Pogorzeli Piotra Curyka, przy kontrasygnacie … 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 8 ust. 2a Ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 

5 ust. 5b i ust. 5c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) pomiędzy powiatem gostyńskim a gminą Pogorzela zawarte 

zostaje następujące porozumienie: 

 

§ 1. Powiat gostyński wyraża zgodę na założenie i prowadzenie przez gminę Pogorzela 

Centrum Kształcenia Ustawicznego (zwane dalej CKU) w ramach Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli. 

§ 2. CKU rozpocznie działalność 1 września 2013 r. 

§ 3. 1. Działalność CKU będzie finansowana przez gminę ze środków własnych. 

2. Gmina zobowiązuje się samodzielnie występować z wnioskami do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej o przyznanie jej subwencji oświatowej, stanowiącej część subwencji ogólnej, na 

działalność CKU. 

§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia oraz jego uzupełnienia wymagają zgody obu 

stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy 

zawarte w Kodeksie cywilnym i ustawie o systemie oświaty. 

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieoznaczony. 

2. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania. 

§ 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy 

dla każdej ze stron. 


