
POROZUMIENIE  
pomiędzy: 

1. Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 
1) Wojciecha Konarskiego – Przewodniczącego Zarządu, 
2) Jerzego Milera – Członka Zarządu, 
zwanym w treści porozumienia „Powiatem”, 
a 

2. Gminą Chojna z siedzibą w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 reprezentowaną przez: 
Adama Fedorowicza – Burmistrza Gminy Chojna, 
zwaną w treści porozumienia „Gminą” 
 

zawarte w dniu ……………… 2008 r. w Gryfinie 
 

w sprawie przekazania Gminie do prowadzenia jako zadanie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  ul.  Dworcowa 3 zwanego dalej „Zespołem Szkół” 

 
Na podstawie art. 5 ust. 5b i ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572: Nr 273, poz. 2703: Nr 281, poz. 2781;  
Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; 
Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; 
Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818;  
Nr 115, poz. 791; Nr 80, poz. 542)  
 
strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Powiat przekazuje z dniem 1 września 2008 r. Gminie zadanie własne z zakresu oświaty 
polegające na prowadzeniu Zespołu Szkół, w skład którego wchodzą następujące szkoły: 

1) I Liceum Ogólnokształcące, 
2) I Liceum Profilowane, 
3) I Technikum Zawodowe. 

2. Gmina przejmuje z dniem 1 września 2008 r. prawa i obowiązki organu prowadzącego  
w stosunku do Zespołu Szkół. 

3. Powiat w uzgodnieniu z Gminą ustali plan naboru na rok szkolny 2008/2009 oraz kierunki 
kształcenia. 

4. Od roku szkolnego 2009/2010 Gmina będzie decydowała samodzielnie o kierunkach 
kształcenia w Zespole Szkół. 

5. Powiat w uzgodnieniu z Gminą w odpowiednim terminie zatwierdzi arkusz organizacji 
Zespołu Szkół na rok szkolny 2008/2009. 

 
§ 2. 

Zadanie oświatowe, o którym mowa w niniejszym porozumieniu finansowane będzie  
w następujący sposób: 
1. Na prowadzenie Zespołu Szkół w okresie od 1 września do 31 grudnia 2008 r. środki 

finansowe zostaną przekazane z budżetu Powiatu do budżetu Gminy w wysokości 4/13 
części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w roku 2008, wyliczonej na każdego 
ucznia Zespołu Szkół wg obowiązującego algorytmu. 
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2. Środki, o których mowa w ust. 1, Zarząd Powiatu będzie przekazywał miesięcznie  
w terminie do 1-go każdego miesiąca, w formie przelewu na wskazane konto. 

3. Składniki wynagrodzenia nauczycieli za miesiąc wrzesień 2008 r., płatne z góry, wypłaci 
Powiat. 

4. Kwota subwencji, o której mowa w ust. 1, zostanie pomniejszona o kwotę wypłaty,  
o której mowa w ust. 3. 

5. Gmina zobowiązuje się samodzielnie wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o przyznanie jej subwencji oświatowej od 1 stycznia 2009 roku na powierzone 
jej przez Powiat zadanie oświatowe.  

 
§ 3. 

1. Zarząd Powiatu, w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w sprawie przekazania zadania  
z zakresu właściwości Powiatu, użyczy nieodpłatnie na czas trwania porozumienia                    
nieruchomość będącą we władaniu Zespołu Szkół oraz mienie ruchome stanowiące 
wyposażenie Zespołu Szkół. 

2. Użyczenie odbędzie się na podstawie odrębnej umowy użyczenia. 
3. Mienie Powiatu zostanie przekazane w użyczenie na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego. 
4. Poniesione przez Gminę w okresie trwania porozumienia, niezamortyzowane nakłady 

podnoszące wartość obiektu, będą podlegały zwrotowi na zasadach wynikających  
z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 
§ 4. 

Gmina oświadcza, że przyjęte ruchomości i nieruchomości, określone w § 3, a przekazane  
na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych oraz umowy użyczenia, będą wykorzystane 
na realizację przyjętego zadania oraz mogą być wykorzystane dodatkowo na pozostałe cele 
publiczne, o których mowa w art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 

 
§ 5. 

1. Przekazaniu podlegać będzie stan kadrowy Zespołu Szkół wg stanu na dzień 31 sierpnia 
2008 r. 

2. Stan zatrudnienia wynikać będzie z arkusza organizacji Zespołu Szkół na rok szkolny 
2008/2009, zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu w uzgodnieniu z Burmistrzem,  
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

3. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół zostało powierzone na okres od 1 września 2007 r. 
do 31 sierpnia 2012 r. 

 
§ 6. 

Za zobowiązania Zespołu Szkół wobec osób trzecich, powstałe do 31 sierpnia 2008 r., 
odpowiada Powiat. 
 

§ 7. 
1. Porozumienie zawiera się na czas nieoznaczony związany z realizacją przyjętego zadania. 
2. Porozumienie może ulec rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia, za uprzednim 

wypowiedzeniem, które może być złożone przez jedną ze stron porozumienia w terminie 
na co najmniej 36 miesięcy przez dniem rozwiązania umowy. 

3. Rozwiązanie porozumienia nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 31 sierpnia 
2023 roku. 
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§ 8. 
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 9. 
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy o systemie 
oświaty oraz kodeksu cywilnego. 
 

§ 10. 
Warunki niniejszego porozumienia wchodzą w życie po podjęciu przez organy 
uchwałodawcze Powiatu i Gminy uchwał w sprawie przekazania i przejęcia zadania 
oświatowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 z dniem 1 września 2008 r. 
 
 

§ 11. 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

§ 12. 
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  
ze stron. 
 
 
 
GMINA                                                                                                                        POWIAT 
 
 


