
 

 

POROZUMIENIE  

POWIATU POZNAŃSKIEGO 

z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie: powierzenia przez Powiat Poznański Miastu Luboń wykonywania zadania publicznego 

w zakresie edukacji publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły - dwujęzycznego liceum 

ogólnokształcącego w Luboniu. 

zawarte pomiędzy: Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, NIP 

781-18-40-766 zwanym w dalszej treści porozumienia „Powiatem”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 

w Poznaniu, reprezentowany przez: 

1. Jana Grabkowskiego - Starostę Poznańskiego, 

2. Tomasza Łubińskiego - Wicestarostę Poznańskiego, a  Miastem Luboń z siedzibą w Luboniu, Pl. E. 

Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, NIP 777-31-27-031, zwanym w dalszej części porozumienia „Miastem”, 

w imieniu którego działa: Małgorzata Machalska - Burmistrza Miasta Luboń przy kontrasygnacie Mirosława 

Stromczyńskiego - Skarbnika Miasta, zwanych łącznie Stronami. Na podstwie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.zm.), art. 8 ust. 2a ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 8 ust. 17 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z późn.zm.), art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60 z późn.zm.) oraz 

uchwały Nr XXXVI/523/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: powierzenia 

Miastu Luboń wykonywania zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej, polegającego na założeniu 

i prowadzeniu szkoły - dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego w Luboniu i uchwały Nr XLII/327/2018 

Rady Miasta Luboń z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego 

w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły - dwujęzycznego liceum 

ogólnokształcącego w Luboniu, Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1. Powiat wyraża zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2018 r. i prowadzenie przez Miasto 

dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego w Luboniu. 

2. Miasto utworzy z dniem 1 września 2018 r. dwujęzyczne liceum ogólnokształcącego w Luboniu, na 

warunkach określonych w niniejszym porozumieniu. 

3. Siedzibą szkoły będzie miasto Luboń. 

§ 2. Powiat przekazuje a Miasto przyjmuje wszelkie prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku 

do szkoły utworzonej w ramach realizacji przekazanego zadania. 

§ 3. 1. Na prowadzenie szkoły w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Miasto zobowiązuje 

się przeznaczyć środki finansowe z dochodów własnych Miasta, w wysokości gwarantującej prawidłowe 

wykonywanie zadania. 

2. Od dnia 1 stycznia 2019 roku Miasto, jako organ prowadzący będzie otrzymywało z budżetu państwa 

należną część oświatową subwencji ogólnej na funkcjonowanie szkoły. 
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3. Wszelkie wydatki związane z wykonywaniem zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia 

ponoszone będą przez Miasto i z tego tytułu nie przysługują Miastu jakiekolwiek roszczenia wobec Powiatu. 

§ 4. Rozwiązanie niniejszego porozumienia może nastąpić z końcem roku szkolnego, na pisemne żądanie 

każdej ze Stron porozumienia, dostarczone wszystkim Stronom porozumienia z co najmniej 6-cio miesięcznym 

wyprzedzeniem. 

§ 5. 1. W razie likwidacji Liceum, wszelkie związane z tym obowiązki organu prowadzącego, wykona 

Miasto. 

2. W przypadku przedmiotowej likwidacji niniejsze porozumienie traci moc. 

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

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia oraz jego uzupełnienie wymagają zgody obu Stron 

i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze Stron. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

Burmistrz Miasta Luboń 

(-) Małgorzata Machalska 

Starosta Poznański 

(-) Jan Grabkowski 

 

Wicestarosta Poznański 

(-) Tomasz Łubiński 

 

 

Skarbnik Miasta Luboń 

(-) Mirosław Stromczyński 
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