
Hajnówka, dnia 15 listopada 2012 r.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały

Rady Miasta Hajnówka

w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  do  podpisania  porozumienia  w 

sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Hajnowski gimnazjum, które będzie wchodziło 

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

W dniu 23 października 2012 r. do Burmistrza Miasta Hajnówka wpłynął kolejny 

wniosek Dyrekcji  i  Rady Pedagogicznej   w sprawie  podjęcia  działań  zmierzających do 

rozwiązania  kwestii  utworzenia  publicznego  gimnazjum  przy  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących w Hajnówce. 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) „Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w 

tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w 

tym  z  oddziałami  integracyjnymi,  z  wyjątkiem  szkół  podstawowych  specjalnych  i 

gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach 

poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin”. 

Powiat  Hajnowski  może  być  organem  prowadzącym  gimnazja  publiczne  przy 

spełnieniu wymagań określonych w artykule 5 ust. 5b ww ustawy, który stanowi: „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 (...)”.

W okresie od 23 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r., przeprowadzono pisemne 

konsultacje  społeczne  w  przedmiotowej  sprawie  (zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  19/12 

Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 kwietnia 2012 roku  w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Hajnówce).  W wyniku konsultacji  ustalono,  że  łącznie  wpłynęło 

2998 ankiet, z czego 272 ankiet nieważnych i 2726 ankiet ważnych, w tym:

– 1864 ankiety za utworzeniem publicznego gimnazjum przy Zespole Szkół 



Ogólnokształcących w Hajnówce;

– 862 ankiety przeciw  utworzeniu publicznego gimnazjum przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Hajnówce.

Biorąc  pod  uwagę  wynik  konsultacji  proponuję  wyrażenie  zgody  na  założenie  i 

prowadzenie  przez  Powiat  Hajnowski  bezobwodowego,  jednooddziałowego  (do  25 

uczniów) gimnazjum, które będzie wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Hajnówce.  W  tym  celu  konieczne  jest  zawarcie  stosownego  porozumienia  między 

Burmistrzem Miasta  Hajnówka,  a  Starostą  Hajnowskim.  Burmistrz  może  zawrzeć  takie 

porozumienie  po  otrzymaniu  upoważnienia  od  Rady  Miasta  Hajnówka  do  zawarcia 

porozumienia. 
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