
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2017 

MIĘDZYGMINNE 

z dnia 13 lutego 2017 r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Czempiń od Gminy Brodnica zadania publicznego  

w zakresie prowadzenia publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum. 

pomiędzy:  

Gminą Brodnica, reprezentowaną przez  

Pana Marka Pakowskiego - Wójta Gminy Brodnica 

a  

Gminą Czempiń, reprezentowaną przez  

Pana Konrada Malickiego - Burmistrza Gminy Czempiń 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) po wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia przez: 

- Radę Gminy w Brodnicy uchwałą Nr XXII/140/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. 

- Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr XXXIX/280/17 z dnia 1 lutego 2017 r. 

 

zawiera się porozumienie następującej treści: 

 

 §  1. Gmina Czempiń przejmuje, a Gmina Brodnica przekazuje prawa i obowiązki organu prowadzącego 

określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) 

w stosunku do dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum 

zamieszkałych w miejscowości Iłówiec Wielki, leżącej administracyjnie na terenie gminy Brodnica. 

§  2. 1. Miejscowość Iłówiec Wielki wpisuje się do obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 

Westerplatte z siedzibą przy ul. Kolejowej 3, 64-020 Czempiń. 

2. Miejscowość Iłówiec Wielki wpisuje się do obwodu Gimnazjum im. prof. Stanisława Kielicha  

w Borowie, Borowo 76, 64-020 Czempiń. 

§  3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony. 

§  4. Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia  

ze skutkiem od dnia 31 sierpnia każdego roku. 

§ 5. Strony zgodnie ustalają, że w związku z realizacją zadań wynikających z niniejszego porozumienia, 

mając na uwadze porozumienie międzygminne w sprawie przekazania przez Gminę Czempiń Gminie Brodnica 

zadania praw i obowiązków organu prowadzącego określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w stosunku do dzieci podlegających obowiązkowi 

szkolnemu w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkałych w miejscowościach:  
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Stare Tarnowo do numeru 8 włącznie, Donatowo i Rakówka leżących administracyjnie na terenie gminy 

Czempiń, nie będą występowały wobec siebie z roszczeniami finansowymi z tego tytułu. 

§ 6. Wszelkie zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Gmina Brodnica  

Wójt Gminy Brodnica  

(-) Marek Pakowski 

Gmina Czempiń  

Burmistrz Gminy Czempiń  

(-) Konrad Malicki 
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