
PROJEKT  
 
 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Stalowowolskiemu 

Medycznej Szkoły Policealnej w Stalowej Woli 

 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.1), art. 8 ust. 17 
i 18, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 
z późn. zm.2), 
  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Przekazuje się z dniem 1 września 2021 r. Powiatowi Stalowowolskiemu  
do prowadzenia Medyczną Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej 
Woli. 

 
§ 2. 

 

Szczegółowe warunki przekazania do prowadzenia Medycznej Szkoły Policealnej  
im. Hanny Chrzanowskiej w  Stalowej Woli zostaną określone w porozumieniu 
zawartym pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Stalowowolskim. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4. 
   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
 



UZASADNIENIE 
 

 
Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli 

powstała w wyniku rozwiązania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 

 
Ww. jednostka funkcjonuje w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Stalowej Woli. Szkoła prowadzi kształcenia w formie dziennej, stacjonarnej lub 
zaocznej.  

W roku szkolnym 2020/2021 w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli kształci się 72 słuchaczy 
w następujących zawodach: 

 

Zawód 
Rok 

nauki 
Forma 

kształcenia 

Liczba 
słuchaczy 

(na 30.09.20) 

Opiekun medyczny + Technik 
sterylizacji medycznej I zaoczna 15+16 

Technik elektroradiolog II dzienna 10 

Technik elektroradiolog III dzienna 1 

Technik masażysta II dzienna 7 

Technik usług kosmetycznych II zaoczna 14 

Opiekunka dziecięca II zaoczna 9 

 
Od kilku lat obserwowany jest spadek zainteresowania młodzieży kształceniem 

w w/w zawodach. Z tego powodu w roku szkolnym 2020/2021 udało się otworzyć 
jedynie jedną grupę na kierunku łączonym opiekuna medycznego i technika sterylizacji 
medycznej z ogólną liczbą 31 słuchaczy, pomimo iż szkoła przygotowała bogatą 
i interesującą ofertę edukacyjną. 

Przekazanie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej 
w Stalowej Woli Powiatowi Stalowowolskiemu przyczyni się do stworzenia jednej, 
spójnej oferty edukacyjnej oraz do zachowania, tej mocno związanej z lokalnym 
środowiskiem szkoły. 
 

Przekazanie może nastąpić, z dniem 1 września 2021 r., po zawarciu 
porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Stalowowolskim, 
określającego tryb i szczegółowe warunki przekazania. W porozumieniu określone 
zostaną: 

− przekazanie majątku ruchomego, 

− szczegóły przekazania dokumentacji związanej z funkcjonowaniem 
przekazywanych jednostek, 

− kwota pomocy finansowej, która zostanie przekazana, odrębną uchwałą Sejmiku, 
Powiatowi z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem jednostek 
w okresie od 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Porozumienie zostanie ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 


