
UCHWAŁA Nr XXVIII/102/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 8 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających 

siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 roku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 920 oraz z 2021 r. poz.1038) oraz art. 39 ust. 7 i 8 z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty 

w Bydgoszczy 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr VIII/25/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 roku (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 3708) 

wprowadza się następującą zmianę:  

1) W § 1 w pkt 1) dodaje się lit. f) w brzmieniu : „f) dwuletnia Branżowa Szkoła II Stopnia w Łasinie, 

ul. Odrodzenia Polski 3;”, 

2) W § 1 w pkt 2) skreśla się lit. a ) w brzmieniu: „a) Liceum Ogólnokształcące w Łasinie , ul. Odrodzenia 

Polski 3”, a  odpowiednio lit. b) w brzmieniu „Technikum w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 3” i lit. c) w brzmieniu 

„Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łasinie , ul. Odrodzenia Polski 3” stają się lit. a) i b)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2021 roku. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

  



Uzasadnienie 

W związku z utworzeniem uchwałą Nr XXVII/96/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 5 lipca 

2021 roku Branżowej Szkoły II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3, z dniem 1 września 2021 roku 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do zmiany planu sieci szkół publicznych 

ponadpodstawowych.  

Branżowa Szkoła II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3 wchodząca w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 3, będzie kształciła 

w formie stacjonarnej w następujących zawodach: 

1) technik handlowiec – symbol zawodu: 522305, kwalifikacja: HAN.02. Prowadzenie działań handlowych; 

2) technik pojazdów samochodowych – symbol zawodu: 311513, kwalifikacja: MOT.06. Organizacja 

i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.  

 Utworzenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia dalsze 

kształcenie w systemie szkolnym, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie  

nauczanym na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, co pozwoli absolwentom na dalsze 

kontynuowanie nauki na studiach wyższych. 

Uruchomienie kształcenia na poziomie branżowej szkoły II stopnia w zawodach: technik handlowiec 

i technik pojazdów samochodowych jest zasadne i wiąże się z potrzebami rynku pracy w województwie 

kujawsko – pomorskim, co zostało potwierdzone pozytywną opinią Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu.   

Ponadto przestały funkcjonować klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnim Liceum 

Ogólnokształcącym w Łasinie. Dlatego zapis w tym zakresie stał się bezprzedmiotowy. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


