
 

 

POROZUMIENIE NR 2/219 

 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz czteroletniego liceum  

ogólnokształcącego w Wąsoszu 

zawarte pomiędzy:  

Powiatem Górowskim, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Górowskiego, 

w imieniu którego działają:  

Starosta Górowski – Piotr Wołowicz,  

Wicestarosta – Andrzej Rogala,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Wiesława Pospiecha,  

a:  

Gminą Wąsosz, zwanej dalej „Gminą”, w imieniu której działa:  

Burmistrz Wąsosza – Paweł Niedźwiedź,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Rodzewicz. 

Na podstawie art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr V/39/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Górowski z Gminą Wąsosz w sprawie założenia i prowadzenia 

przez Gminę Wąsosz publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Wąsoszu oraz uchwałą  

nr VI/31/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Wąsosz 

porozumienia z Powiatem Górowskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Wąsoszu, strony zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest założenie i prowadzenie przez Gminę czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego z siedzibą w Wąsoszu, zwanego w dalszej części porozumienia „liceum”. 

§ 2. Rozpoczęcie działalności liceum nastąpi z dniem 1 września 2019 r. 

§ 3. Z dniem zawarcia porozumienia Gmina wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki organu 

prowadzącego liceum. 

§ 4. Działalność liceum będzie w całości finansowana z budżetu Gminy, w tym ze środków finansowych 

pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej, przekazanej Gminie z Budżetu Państwa. 
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§ 5. W przypadku likwidacji liceum przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami, niniejsze 

porozumienie traci moc. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo oświatowe 

i przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

§ 8. Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 10. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  

po dwa dla każdej ze stron. 

Burmistrz Wąsosza: 

P. Niedźwiedź 

Starosta Powiatu: 

P. Wołowicz 

Wicestarosta Powiatu: 

A. Rogala 

Skarbnik Gminy: 

J. Rodzewicz 

Skarbnik Powiatu: 

W. Pospiech 
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