
 

 

 

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 12 marca 2009 roku pomiędzy: 

Gminą Kolbuszowa reprezentowaną przez 

1. Burmistrza Kolbuszowej - mgr inż. Jana Zubę 

a Powiatem Kolbuszowskim reprezentowanym przez: 

1. Starostę Powiatu - mgr Józefa Kardysia 

2. Wicestarostę Powiatu - mgr Waldemara Machetę 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. Powiat Kolbuszowski powierza Gminie Kolbuszowa zadanie powiatowe z zakresu oświaty, polegające na 

założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. 

§ 2. Gmina przejmuje prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do szkoły utworzonej w ramach 

realizacji przekazanego zadania. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, w 

szczególności określonych w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572). tj.; 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki; 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; 

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 

nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania 

innych zadań statutowych. 

2. Gmina zobowiązuje się samodzielnie występować z wnioskami do MEN o przyznawanie subwencji 

oświatowej na powierzone jej przez Powiat zadanie do prowadzenia szkoły specjalnej. 

3. Gmina zobowiązuje się do przyjmowania do szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej w pierwszej kolejności 

dzieci z terenu powiatu kolbuszowskiego. 

§ 4. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące. 

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, z zachowaniem 12 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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