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POROZUMIENIE 

 
 

zawarte w dniu 8 kwietnia 2011 r. w  Karczmiskach pomiędzy Gminą Karczmiska 

reprezentowaną przez: 

Janusza Goliszka – Wójta Gminy  

a Powiatem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 

1. Zenona Rodzika – Starostę Opolskiego. 

2. Janusza Gąsiora – Wicestarostę.  

w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Karczmiska 

szkoły ponadgimnazjalnej – publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

  

 Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy 

Karczmiska z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji zadania 

należącego do właściwości powiatu z zakresu prowadzenia publicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej i Uchwały Nr IV/32/2011 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 28 

marca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Karczmiska dotyczącego założenia 

i prowadzenia publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Karczmiskach, strony ustalają, co 

następuje:  

§ 1. 

 

Powiat Opolski będący jednostką samorządu terytorialnego, dla którego prowadzenie 

szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem własnym, wyraża zgodę na założenie i prowadzenie 

publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego przez Gminę Karczmiska.  

 

§ 2. 

 

Gmina Karczmiska zobowiązuje się do założenia i prowadzenia publicznego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3. 

 

Założone Liceum Ogólnokształcące w Karczmiskach swoją działalność rozpocznie od 

01 września 2011 r. tj. od roku szkolnego 2011/2012. 

 

§ 4. 

 

Gmina Karczmiska będzie w całości finansować działalność nowo założonego liceum.  

 

§ 5. 

 

Liceum Ogólnokształcącego w Karczmiskach utworzone na bazie Publicznego 

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach ma swoją siedzibę w Karczmiskach 

Pierwszych, ul. Szkolna 1, 24 – 310 Karczmiska.  

 

§ 6. 

 

Gmina Karczmiska zapewni liceum bazę materialno-techniczną oraz kadrową zgodnie               

z wymaganiami kwalifikacyjnymi, określonymi w odrębnych przepisach. 
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§ 7. 

 

Porozumienie sporządzono w 2 egz. po 1 dla każdej ze stron.  

 

§ 8. 

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

 

 

 

 

 

 

               GMINA KARCZMISKA                                         POWIAT OPOLSKI 

   

                        WÓJT GMINY                                                      STAROSTA 

 

                       Janusz Goliszek                                                     Zenon Rodzik 

 

                             

                                                                                                  WICESTAROSTA 

 

                                                                                                      Janusz Gąsior 


