
 

 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 8 kwietnia 2014 roku pomiędzy: 

Powiatem Płockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Płocku w osobach: 

1) Pana Michała Boszko – Starosty Płockiego, 

2) Pana Jana Ciastek – Wicestarosty, 

zwanym dalej ,,Powiatem" lub „Stroną" 

a Gminą Łąck reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Białeckiego - Wójta Gminy zwanym dalej „Gminą”  

lub „Stroną”. 

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Gminie zadań Powiatu z zakresu prowadzenia placówki 

oświatowo – wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne. 

§ 2. Strony porozumienia ustalają, iż zadania o których mowa w § 1 będzie wykonywała w 2014 roku 

placówka oświatowo – wychowawcza pod nazwą: „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne 

Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zielona Szkoła w Sendeniu" z siedzibą w budynku  

po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Sendeniu. 

§ 3. Placówka wymieniona w § 2 realizować będzie edukację z zakresu ochrony środowiska i ekologii wraz 

z upowszechnianiem aktywnej turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łąck i spoza 

terenu gminy oraz zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży gminy Łąck. 

§ 4. Gmina prowadzić będzie placówkę na własny rachunek i własne ryzyko. 

§ 5.1. Na realizację zadań, o których mowa w § 3 Powiat zobowiązuje się do przekazania na rzecz Gminy 

kwotę 37.000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 maja 2014 roku. 

2. Podstawą przekazania Gminie środków finansowych będzie wniosek Powiatowego Zespołu 

Ekonomicznego Szkół w Płocku  skierowany do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku. 

3. Powiat przekaże środki finansowe na konto Banku Spółdzielczego w Starej Białej Oddział Łąck  

nr 40 9038 1014 2600 3216 2000 0010. 

§ 6. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli wydatków i w przypadku stwierdzenia przeznaczenia dotacji  

na inny cel niż określony w § 3 będzie miał prawo żądania jej zwrotu z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji - w terminie 14 dni od daty wezwania 

Gminy do jej zwrotu. 

§ 7.1. Gmina przedłoży do Starostwa Powiatowego w Płocku - Wydział Edukacji, Kultury i Spraw 

Społecznych, który przekaże Powiatowemu Zespołowi Ekonomicznemu Szkół w Płocku rozliczenie 

otrzymanej dotacji w układzie rzeczowym oraz finansowym – sprawozdanie Rb -28S w terminie do dnia 

21 stycznia 2015 r. 

2. Gmina zobowiązuje się do przekazywania sprawozdań KT – 1 do Wydziału Edukacji , Kultury i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku. 
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§ 8. Porozumienie zawarto na podstawie: 

a) art. 5 ust 2 - 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r.  

poz. 595 z późn. zm), 

b) art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 

zm), 

c) art. 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572 z późn. zm). 

§ 9. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron za 3-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. Niewykorzystane środki należy zwrócić do końca upływu okresu wypowiedzenia. 

§ 10. Spory majątkowe wynikłe z Porozumienia rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Powiatu. 

§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. 

§ 13. Porozumienie zostaje sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze 

otrzymuje Gmina i 2 egzemplarze Powiat. 

  

  
Starosta Płocki: 

Michał Boszko 

Wicestarosta: 

Jan Ciastek: 

Wójt Gminy Łąck: 

Zbigniew Białecki 
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