
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, 
wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i  w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571) oraz art. 8 ust. 7 pkt 1, ust. 20–21 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1680, 
poz. 1681) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie z dniem 1 stycznia 2021 roku  do prowadzenia Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 
z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 115, 70–760 Szczecin.

§ 2. W skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie wchodzą:

1) Technikum Ogrodnicze w Szczecinie wraz ze zorganizowanym w tej szkole internatem — szkoła 
kształci w zawodach:

a) technik ogrodnik;

b) technik architektury krajobrazu;

c) technik weterynarii;

2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Szczecinie — szkoła kształci w zawodach:

a) ogrodnik;

b) mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych.

§ 3. Szczegółowe warunki oraz sposób przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, 
o ktorych mowa w § 2,  określi porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
a Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 
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UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały jest spełnieniem woli Rady Miasta Szczecin (wyrażonej 26 lutego 2019 r.
w formie stanowiska) o podjęciu rozmów z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
przekazania do prowadzenia ww. resortowi szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie.

27 lutego 2019 roku otrzymaliśmy pismo z ww. resortu, w którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zapewnił Prezydenta Miasta Szczecin, że jest zainteresowany przejęciem ww. zespołu szkół do dalszego
prowadzenia od jednostki samorządu terytorialnego. Podkreślił także, że podstawą do przekazania tych
szkół jest podpisanie porozumienia między Ministrem a jednostką samorządu terytorialnego, po
spełnieniu następującego kryterium, tj. udzieleniu zgody przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego na przekazanie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do dalszego
prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie stosownej uchwały. W piśmie Ministra
czytamy: „Treść przedmiotowej uchwały powinna wskazywać typy szkół planowanych do przekazania
Ministrowi (...), z określeniem zawodów, w jakich realizowane jest kształcenie (...). Przedłożony projekt
uchwały spełnia to kryterium.

W tym samym piśmie Minister sugeruje, aby Rada Miasta Szczecin podjęła ww. uchwałę nie później niż
do końca listopada 2019 r. Taki termin — zdaniem Ministra — „pozwoliłby na uruchomienie procedury
opracowania i konsultacji treści projektu porozumienia w grudniu br., a tym samym na zaplanowanie jego
podpisania w pierwszej połowie stycznia 2020 r.”. Po dopełnieniu tych warunków, przejęcie Centrum
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie — jak zapewnia Minister — „mogłoby nastąpić nie wcześniej niż
w styczniu 2021 r.”. W przedłożonym projekcie uchwały przyjmuje się datę 1 stycznia 2021 r jako termin
przekazania do prowadzenia ww. resortowi szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie.
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