
 

 

POROZUMIENIE NR NE/1/2019 

ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panem prof. dr hab. Piotrem Glińskim, 

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie 

zawarte pomiędzy: 

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panem prof. dr hab. Piotrem Glińskim, 

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie, zwanym dalej „Ministrem”, 

a  

Powiatem Wrzesińskim, zwanym dalej „Powiatem”, z siedzibą pod adresem:  

62-300 Września, ul. Chopina 10, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w osobach: 

Dionizego Jaśniewicza – Przewodniczącego Zarządu, 

Waldemara Grzegorka – Członka Zarządu,  

zwanych dalej „Stronami”.  

 

Na podstawie art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1. Minister wyraża zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2019 r. i prowadzenie przez Powiat  

szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni, zwanej dalej „Szkołą”,  z siedzibą pod adresem: 62-300 Września,  

ul. Leśna 10. 

2. Zgoda Ministra na założenie Szkoły nie stanowi podstawy do zakładania szkół filialnych. 

§ 2. Powiat zobowiązuje się do prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, 

określonych w szczególności w art. 10 ust. 1 ustawy. 

§ 3. Powiat zobowiązuje się do finansowania działalności utworzonej Szkoły w wysokości umożliwiającej 

Szkole prawidłową realizację jej zadań, w tym w szczególności: 

1) wydatków bieżących, w tym płacowych i rzeczowych, 

2) wydatków inwestycyjnych. 

§ 4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister.  

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ogólnie 

obowiązujące. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 
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§ 7. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 

§ 8. Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 
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