
 

 

POROZUMIENIE NR PO.032.312.2018 

 

 

w sprawie przekazania przez Powiat Zgorzelecki do prowadzenia Gminie Bogatynia zadania własnego 

w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu publicznego Liceum Ogólnokształcącego  

im. Marii Skłodowskiej Curie w Bogatyni 

zawarte w dniu 24 sierpnia 2018 r. w Zgorzelcu  

pomiędzy: 

Powiatem Zgorzeleckim z siedzibą w Zgorzelcu ul. Boh. II AWP 8A Zgorzelec 59-900NIP: 615 18 

11 188 zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, 

reprezentowany przez: 

1. Urszulę Ciupak - Starostę Zgorzeleckiego 

2. Mariusza Wieczorka — Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Jolanty Mały  

a: 

Gminą Bogatynia, z siedzibą Bogatyni ul. Daszyńskiego 159-920 Bogatynia NIP: 615-18-10-987  

zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą", w imieniu której działa: 

Andrzej Grzmielewicz — Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Andrzeja Remiana, 

Działając na podstawie art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 995), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 994), art. 8 ust. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 996), uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XLIX/330/2018 

z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Bogatynia zadania publicznego Powiatu Zgorzeleckiego 

w zakresie edukacji polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni oraz uchwały Rady 

Miejskiej w Bogatyni nr LXXIX/628/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu 

Zgorzeleckiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym z zakresu edukacji publicznej,  

Strony niniejszego Porozumienia ustalają co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2018 r. Powiat Zgorzelecki przekazuje Gminie Bogatynia zadanie własne 

w zakresie oświaty, polegające na prowadzeniu publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Bogatyni, zwanego dalej także: „Liceum”, a Gmina Bogatynia z dniem 1 września 

2018 r. przejmuje od Powiatu to zadanie oświatowe do realizacji, na warunkach określonych niniejszym 

Porozumieniem. 
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§ 2. 1. W celu realizacji przez Gminę zadania opisanego w § 1 Porozumienia, Powiat przekaże Gminie  

do dnia 31 sierpnia 2018 r. odrębną umową użyczenia, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  

jako działka nr 36 AM-19 obręb II Bogatynia, o powierzchni 1,769 ha, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta nr KW JGIZ00044804613. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Zgorzeleckiego. W/w działka 

zabudowana jest budynkiem szkoły wraz z infrastrukturą niezbędną do prowadzenia zajęć szkolnych  

(m.in. salą gimnastyczną i boiskami sportowymi). 

2. Powiat przekaże Gminie składniki rzeczowe majątku ruchomego: sprzęt, wyposażenie, zbiory 

biblioteczne i pomoce naukowe niezbędne do realizacji przekazanego zadania oświatowego. Przekazanie 

mienia ruchomego nastąpi na podstawie umowy użyczenia, po przeprowadzeniu inwentaryzacji i sporządzeniu 

protokołu zdawczo-odbiorczego według stanu wskazanego w protokole na dzień 31 sierpnia 2018 r.,  

przez komisję złożoną z 3 przedstawicieli każdej ze Stron Porozumienia, wskazanych wzajemnie przez Strony 

do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

3. Powiat przekaże Gminie niezbędną dokumentację związaną z funkcjonowaniem szkoły. Przekazanie 

dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

przez komisję powołaną przez Strony, zgodnie z ust. 2 powyżej. 

4. Powiat zastrzega sobie, aby użyczone nieruchomości oraz składniki ruchome wykorzystywane  

były wyłącznie na realizację przekazanego zadania publicznego, tj. prowadzanie Liceum, o którym mowa  

w § 1 Porozumienia. 

5. Powiat przekazuje Gminie prawa i obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie na realizację 

projektu pt. „Budowa otwartych obiektów sportowych przy ZSO w Bogatyni” zawartej pomiędzy Saksońskim 

Bankiem Odbudowy — Bankiem Wsparcia, zwanej w dalszej części porozumienia umową o dofinansowanie,  

a Powiatem Zgorzeleckim z dnia 23.07.2010 r., zaś Gmina z dniem 1 września 2018 r. przejmuje w/w prawa 

i obowiązki, zobowiązując się do ich realizacji i przestrzegania. Załącznikiem do niniejszego porozumienia  

jest umowa o dofinansowanie, która stanowi załącznik nr 1. 

6. Gmina zobowiązuje się w szczególności do: 

a) zapewnienia trwałości projektu zgodnie z zapisami § 6 umowy o dofinansowanie na realizację projektu 

wskazanej w ust. 5; 

b) zagwarantowania, że środki trwałe, na które przyznane zostało dofinansowanie w ramach projektu pozostaną 

do dnia 31.10.2019 r. przy Partnerze Współpracy, tj. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie 

(ul. Żołnierzy II AWP 5, 59-920 Bogatynia); 

c) realizacji imprez sportowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia; 

d) zapewnienia możliwości bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych wraz z zapleczem sportowym, 

powstałych w Liceum w wyniku realizacji projektu, o którym mowa w ust. 5 przez uczniów Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bogatyni tj. minimum 18 godzin tygodniowo w oparciu o uzgodnienia Dyrektorów  

obu szkół uwzględniające realizację wychowania fizycznego oraz w celu realizacji imprez sportowych 

organizowanych w ramach realizacji projektu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego porozumienia.  

Wykaz imprez sportowych określony został w załączniku nr 2 i 3 do porozumienia; 

e) zapewnienia możliwości bezpłatnego użytkowania zaplecza sportowego powstałego w wyniku realizacji 

projektu, o którym mowa w ust. 5 wszystkim mieszkańcom Gminy. 

7. W przypadku naruszenia przez Gminę obowiązków przyjętych do wykonania na zasadach wskazanych 

w ust. 5 i 6 porozumienia, Gmina zapłaci Powiatowi kwotę, którą zostanie obciążony Powiat w wyniku 

naruszenia warunków umowy o dofinansowanie powiększoną o odsetki, o których mowa w § 20 umowy 

o dofinansowanie na realizację projektu. 

8. Gmina oświadcza, iż w przypadku zakończenia prowadzenia powierzonego zadania określonego  

w § 1, zwróci protokolarnie użyczoną nieruchomość i składniki rzeczowe majątku ruchomego na rzecz 

Powiatu, w stanie niepogorszonym, w dniu zakończenia realizacji zadania. 

§ 3. 1. Od dnia 1 września 2018 r. Gmina przejmuje wszelkie prawa i obowiązki organu prowadzącego 

w stosunku do Liceum, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe. 
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2. Akty prawne i inne dokumenty obowiązujące w przejętej szkole, a wydane przez dotychczasowy organ 

prowadzący lub inne organy zachowają swoją moc do czasu ich zmiany przez Gminę lub właściwe organy. 

§ 4. Gmina współuczestniczy w przeprowadzeniu naboru do Liceum w Bogatyni, w roku szkolnym 

2018/2019 poprzez udział w elektronicznej symulacji i ostatecznym przydziale uczniów klas pierwszych 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. 

§ 5. 1. Powiat przekaże Gminie w formie dotacji celowej środki na realizację w okresie od dnia 1 września 

2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przekazanego zadania publicznego w zakresie edukacji w wysokości 145 836,00 

(słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć zł), będące proporcjonalną częścią (1/3) 

oświatowej subwencji ogólnej przysługującą Liceum na realizację wydatków bieżących. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana w czterech równych miesięcznych transzach, 

w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca na konto dochodów Gminy nr 49 1020 2137 0000 9202 0118 

1650. 

3. Przekazana dotacja podlega rozliczeniu na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077). Całkowite rozliczenie dotacji celowej nastąpi do dnia 

15 stycznia 2019 r. 

4. Środki wykorzystane na inne cele niż określone w § 1 Porozumienia podlegają zwrotowi do budżetu 

Powiatu wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowej od dnia wpływu na konto 

Gminy. 

5. Dotacja niewykorzystana, w całości podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia 2019 r. na konto Powiatu. 

6. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych 

przekazanych na realizację zadania w zakresie edukacji określonego w § 1 Porozumienia. 

7. Powiat zobowiązuje się do udzielenia Gminie wszelkiej pomocy, w zakresie, w jakim udział Powiatu 

w postępowaniu o uzyskanie subwencji oświatowej przez Gminę jest wymagany przez przepisy odrębne. 

§ 6. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Gmina, jako organ prowadzący, będzie samodzielnie 

występować z wnioskami o przyznanie subwencji oświatowej z budżetu państwa na przekazane jej przez 

Powiat Zgorzelecki zadanie i zapewni finansowanie Liceum z budżetu Gminy w przypadku, jeżeli subwencja 

oświatowa nie będzie pokrywała potrzeb jednostki. 

§ 7. 1. Zobowiązania i wierzytelności związane z prowadzeniem Liceum, które staną się wymagalne przed 

dniem 1 września 2018 r., są zobowiązaniami i wierzytelnościami Powiatu. 

2. Zobowiązania i wierzytelności niewymagalne powstałe przed dniem 1 września 2018 r. oraz od dnia 

1 września 2018 r. są zobowiązaniami i wierzytelnościami Gminy. 

3. Powiat zobowiązuje się do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.08.2018 r., a następnie  

do sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. 

4. Gmina od dnia 1 września 2018 r. będzie samodzielnie sporządzała dokumentację związaną  

ze sprawozdawczością finansową i oświatową dotyczącą Liceum. 

§ 8. 1. Stan zatrudnienia w Liceum wynika z arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019, który 

opracował Dyrektor Liceum i zatwierdził Powiat. 

2. W przypadku nauczycieli Liceum, dla których nie przewiduje się zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć 

w roku szkolnym 2018/2019 w tej placówce oświatowej, Strony podejmą działania w celu umożliwienia 

uzupełnienia etatu w szkołach prowadzonych przez Gminę i Powiat. 

3. Pracownicy pedagogiczni szkoły, którym zgodnie z arkuszem organizacyjnym Liceum zagwarantowano 

uzupełnienie etatu w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni do 0,5 etatu i więcej, są pracownikami Liceum, 

dla którego organem prowadzącym jest Gmina. 

4. W przypadku podjęcia przez Gminę decyzji o likwidacji Liceum, wszelkie czynności, w tym określone 

w art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, należą do obowiązków Gminy, która ponosi 

skutki finansowe likwidacji. W takim wypadku zastosowanie znajdzie również przepis § 2 ust. 5 Porozumienia. 
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5. Powiat wypłaci nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji należne świadczenia 

w przypadku braku kontynuacji zatrudnienia od 1 września 2018 r. na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacji pracy szkoły. 

§ 9. 1. Gmina wyraża zgodę na przejęcie z dniem 1 września 2018 r. praw i obowiązków Powiatu 

wynikających z umów, które zawarło uprzednio Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni stanowiących załącznik 

nr 4 do porozumienia. 

2. Gmina zobowiązuje się z dniem przejęcia prowadzenia Liceum do poinformowania wszystkich stron 

umów, że wstępuje w prawa i obowiązki Powiatu, wynikające z umów o których mowa w ust. 1. 

3. Powiat zobowiązuje się przekazać: aktualne książki obiektów, polisy ubezpieczeniowe oraz umowy, 

w tym zawarte na prace remontowe i modernizacyjne wraz z kartami gwarancyjnymi lub dokumentami 

potwierdzającymi okres gwarancji. 

§ 10. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem 11-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego tj. na dzień 31 sierpnia. 

3. Niezależnie od powyższego, Porozumienie ulega rozwiązaniu z chwilą: 

a) likwidacji przez Gminę Liceum, o którym mowa w §1 Porozumienia, 

b) Rozwiązania lub wygaśnięcia umowy użyczenia nieruchomości, o której mowa w § 2 ust 1 Porozumienia, 

c) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy użyczenia składników ruchomych, o której mowa  

w § 2 ust. 2 Porozumienia, 

d) zawarcia przez Powiat umowy, której skutkiem jest zbycie, darowizna lub obciążenie nieruchomości, 

o której mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia, z wyłączeniem przypadków, gdy drugą stroną umowy jest Gmina. 

4. Niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2018 r. w przypadku, gdy którakolwiek 

z umów użyczenia wskazanych w § 2 ust 1 i 2 Porozumienia nie zostaną zawarte do dnia 31 sierpnia 2018 r., 

chyba że strony wspólnie podejmą w formie pisemnej decyzję o przedłużeniu terminu. 

§ 11. 1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej  

pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikające w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia rozpatrywać będzie  

sąd powszechny dla siedziby Powiatu. 

3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie właściwe przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 

powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 995), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 poz.994), art. 8 ust. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 996), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 650), ustawy z dnia 

29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650) oraz ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 
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4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

5. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po dwa otrzymuje każda 

ze Stron, a jeden egzemplarz Wojewoda Dolnośląski w celu opublikowania w Dz. Urz. Województwa 

Dolnośląskiego. Wniosek do Wojewody Dolnośląskiego w tej sprawie skieruje Powiat. 

Starosta Zgorzelecki: 

U. Ciupak 

Wicestarosta Zgorzelecki: 

M. Wieczorek 

Skarbnik Powiatu: 

J. Mały 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia: 

A. Grzmielewicz 

Skarbnik Gminy: 

A. Remian
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Załącznik nr 1 do porozumienia  

nr PO.032.312.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

 

Umowa o dofinansowanie na realizację projektu pt. "Budowa otwartych obiektów sportowych przy 

ZSO w Bogatyni" 
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Załącznik nr 2 do porozumienia  

nr PO.032.312.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

 

Wykaz imprez realizowanych w okresie trwałości przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni w ramach 

projektu "Budowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni i ZSZiL w Zgorzelcu" 
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Załącznik nr 3 do porozumienia  

nr PO.032.312.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

 

Wykaz imprez realizowanych w okresie trwałości przez Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni w ramach 

projektu "Budowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni i ZSZiL w Zgorzelcu" 
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Załącznik nr 4 do porozumienia  

nr PO.032.312.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

 

Wykaz zawartych umów 
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