
 
          Załącznik do uchwały 

                                                                                                                                          Nr XXXIX/350/2010 
                                                                                                                                               Rady Powiatu w Gryfinie 

                                                                                                                                       z dnia 25.02.2010 r. 

 
P O R O Z U M I E N I E  

pomiędzy: 

Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

Wojciecha Konarskiego – Przewodniczącego Zarządu 
Jerzego Milera – Członka Zarządu 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Izabeli Świderek 
 
zwanym w treści porozumienia „Powiatem”, 
a 
 

Gminą Moryń z siedzibą w Moryniu przy Placu Wolności 1 reprezentowaną przez: 
Jana Marandę – Burmistrza Gminy Moryń 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marka Kurjaty 
 
zwaną w treści porozumienia „Gminą” 
 
 

zawarte w dniu ……………… 2010 r. w Gryfinie 
 

w sprawie powierzenia Gminie Moryń zadania publicznego  

w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu 
 

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr ……... z dnia ………….2010 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Moryń zadania publicznego w zakresie założenia  
i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu oraz uchwały intencyjnej  
Nr XXX/277/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie 
utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu, strony porozumienia ustalają, 
co następuje: 

 

§ 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje prowadzenie zadania publicznego w zakresie 
założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu, zwanego dalej 
schroniskiem, na zasadach określonych w porozumieniu i przepisach powszechnie 
obowiązujących. 

§ 2. 1. Utworzone schronisko działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 
2. Nadzór pedagogiczny nad utworzonym schroniskiem sprawuje Zachodniopomorski 
Kurator Oświaty. Nadzór w pozostałym zakresie sprawuje Burmistrz Gminy Moryń. 



§ 3. 1. Schronisko prowadzone jest w oparciu o mienie Gminy Moryń. 
2. Organem prowadzącym schronisko jest Gmina Moryń. 
 
§ 4. Zadanie, o którym mowa w niniejszym porozumieniu finansowane będzie  
w następujący sposób: 
 
1) Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego porozumienia oraz utworzeniem  

i prowadzeniem schroniska ponoszone będą przez Gminę. 
2) Gmina zobowiązuje się samodzielnie wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej o przyznanie jej subwencji oświatowej stanowiącej część subwencji ogólnej 
na przekazane jej przez Powiat zadanie. 

3) W przypadku zamiaru zakończenia działalności schroniska likwidację prowadzi Gmina, 
pokrywając związane z tym koszty. 

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
2. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 7. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po dwa dla każdej ze stron. 
 
 
GMINA                                                                                                                        POWIAT 
 
 


