
Uchwała Nr XVIII/118/2008 

Rady Powiatu Sztumskiego 

z dnia 26 lutego 2008 

 

w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez Powiat Sztumski Publicznego Powiatowego 

Gimnazjum w Zespole Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1,art.12  pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie 

powiatowym, (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 5 ust. 2 pkt. 1 i ust. 5b 

oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§1 

 

Wyraża się wolę założenia i prowadzenia przez Powiat Sztumski od dnia 1 września 2008r. 

szkoły p.n „Publiczne Powiatowe Gimnazjum w Zespole Szkół im.Jana Kasprowicza w 

Sztumie”. 

 

§2 

 

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Sztumskiego do podpisania porozumienia w sprawie 

określonej w §1 niniejszej uchwały.  

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im.Jana Kasprowicza w Sztumie 

zwróciła się z prośbą o utworzenie z dniem 1 września 2008r. jednego oddziału Gimnazjum 

Powiatowego przy w/w Zespole. 

Utworzenie Gimnazjum Powiatowego nie jest działaniem konkurencyjnym 

skierowanym przeciwko gimnazjom prowadzonym przez gminy z terenu powiatu 

sztumskiego, a jedynie przejawem troski o zatrzymanie w Powiecie Sztumskim 

najzdolniejszej młodzieży oraz młodzieży wybierającej gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

spoza terenu powiatu sztumskiego.   

Utworzenie w/w gimnazjum przyczyniłoby się do poszerzenia oferty edukacyjnej i 

zatrzymania młodzieży w naszym powiecie w całym cyklu kształcenia (gimnazjum + liceum). 

Uczniowie gimnazjum kontynuowaliby naukę w zespole i nie musieliby ponownie zmienić 

szkoły, co również ograniczy ilość stresów związanych ze zmianą środowiska, jak i wpłynie 

korzystnie na rozwój emocjonalny młodych osób. Ponadto zmniejszająca się z roku na rok 

liczba absolwentów gimnazjów w naszym powiecie na obecnym poziomie demograficznym 

wymusza podjęcie działań mających na celu utrzymanie kadry nauczycielskiej. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  


