
 

 

POROZUMIENIE NR WS.031.2.2017 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Lipno do realizacji zadania własnego Powiatu 

Leszczyńskiego, polegającego na prowadzeniu szkoły branżowej I stopnia, powstałęj z przekształcenia 

gimnazjum dotychczas działającego w Gminie Lipno 

zawarte pomiędzy: Powiatem Leszczyńskim, zwanym w dalszej części porozumienia "Powiatem", 

w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, reprezentowany przez: 

1. Jarosława Wawrzyniaka - Starostę Leszczyńskiego  

2. Roberta Kasperczaka - Wicestarostę Leszczyńskiego, 

 a Gminą Lipno, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez:  

Jacka Karmińskiego - Wójta Gminy Lipno,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Justyny Kubiak. 

Na podstawie art. 138 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 

23 lutego 2017 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Włoszakowice, z Gminą Wijewo i Gminą Lipno 

w sprawie prowadzenia szkół ponadpodstawowych przez te gminy, uchwały Nr XXXVIII/231/2017 Rady 

Gminy Lipno z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu 

Leszczyńskiego, strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. Gmina, prowadzone przez siebie Gimnazjum im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie, 

przekształca z dniem 1 września 2017 r., zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) w trzyletnią branżową szkołę 

I stopnia z oddziałami gimnazjalnymi. 

§ 2. 1. Powiat z dniem 1 września 2017 r. przekazuje Gminie zadanie publiczne w zakresie oświaty, 

polegające na prowadzeniu, jako zadania oświatowego jednostki samorządu terytorialnego szkołę branżową 

I stopnia, o której mowa w § 1, a Gmina powyższe zadanie przyjmuje do realizacji na warunkach określonych 

w porozumieniu. 2. Z dniem 1 września 2017 r. Gmina staje się organem prowadzącym dla szkoły, o której 

mowa w § 1. 3. Szkoła, o której mowa w § 1 rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. 4. W szkole, 

o której mowa w § 1 będą prowadzone oddziały dotychczasowego Gimnazjum im. Gen. Dezyderego 

Chłapowskiego w Lipnie, aż do czasu likwidacji tych klas tj. do 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 127 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

§ 3. 1. Gmina jest właścicielem nieruchomości oraz mienia ruchomego, będącego na wyposażeniu 

dotychczasowego Gimnazjum im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie.  2. W przypadku rozwiązania 

porozumienia, mienie wymienione w ust. 1 pozostaje nadal własnością Gminy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 5330



§ 4. 1. Gmina zobowiązuje się samodzielnie występować z wnioskami do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej o przyznanie subwencji oświatowej na przekazane jej przez Powiat zadanie i związane z tym 

raportowanie w Systemie Informacji Oświatowej. 2. Gmina jako organ prowadzący z dniem 1 września 2017 r. 

szkoły branżowej I stopnia, będzie samodzielnie sporządzała dokumentację związaną ze sprawozdawczością 

dotyczącą jej funkcjonowania. 3. Wszelkie koszty związane z wykonaniem porozumienia i prowadzeniem 

szkoły ponoszone będą przez Gminę. Gmina nie będzie dochodziła roszczeń finansowych od Powiatu 

związanych z prowadzeniem szkoły branżowej I stopnia. 

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 3. Rozwiązanie niniejszego porozumienia może nastąpić 

za wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej w terminie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, wyłącznie w przypadku likwidacji szkoły. 4. W przypadku podjęcia przez Radę Gminy Lipno 

decyzji o likwidacji szkoły branżowej I stopnia, Gmina przeprowadzi na swój koszt zarówno proces likwidacji, 

jak i archiwizacji dokumentacji szkolnej. 

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

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego na 

wniosek Gminy Lipno. 

  

 

Starosta Leszczyński 

 

(-) Jarosław Wawrzyniak 

Wicestarosta Leszczyński 

 

(-) Robert Kasperczak 

Wójt Gminy Lipno 

 

(-) Jacek Karmiński 

Skarbnik Gminy 

 

(-) Justyna Kubiak 
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