
 

 

POROZUMIENIE NR SSO ONP.6512-8-27/16 

z dnia 1 lipca 2016 r. 

zawarte w Warszawie w dniu 1 lipca 2016 r. pomiędzy: Powiatem Zawierciańskim, zwanym dalej 

„Przekazującym”, reprezentowanym przez: 1) Pana Krzysztofa Wronę – Starostę Zawierciańskiego;  

2) Pana Bogusława Piotrowskiego – Wicestarostę Zawierciańskiego a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Panem Krzysztofem Jurgielem, zwanym dalej "Przejmującym" 

Działając na podstawie przepisów art. 5 ust. 5e i ust. 5 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XIX/192/16 Rady Powiatu 

Zawierciańskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, a także  

z Uchwałą Nr XXI/218/16 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XIX/192/16 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie do prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, strony ustaliły, co następuje. 

§ 1. Przekazujący przekazuje a Przejmujący przejmuje do prowadzenia: 

1) Technikum im. Jana Pawła II w Żarnowcu kształcące w zawodach: 

a) technik rolnik, 

b) technik agrobiznesu, 

c) technik mechanizacji rolnictwa, 

d) technik hodowli koni, 

e) technik inżynierii środowiska i melioracji, 

f) technik turystyki wiejskiej, 

g) technik weterynarii, 

h) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; 

2) Zasadniczą Szkołę Zawodową im. Jana Pawła II w Żarnowcu kształcącą w zawodach: 

a) cukiernik, 

b) kucharz, 

c) mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, 

d) ogrodnik, 

e) piekarz, 

f) pszczelarz, 
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g) rolnik, 

h) wędliniarz; 

3) Szkołę Policealną dla Dorosłych im. Jana Pawła II w Żarnowcu kształcącą w zawodzie technik turystyki 

wiejskiej; 

4) Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

- wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, zwane dalej 

„szkołami”. 

§ 2. Działalność szkół będzie w całości finansowana z budżetu Przejmującego. 

§ 3. 1. Przejęcie mienia związanego z przekazywanymi do prowadzenia szkołami nastąpi nieodpłatnie, na 

podstawie odrębnych czynności prawnych, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 

2. Rozwiązanie umów rachunków bankowych szkół, zawartych z upoważnienia Starosty, nastąpi do dnia  

31 grudnia 2016 r. 

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

2. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, 

które uniemożliwiają jego dalszą realizację. 

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. Porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. pod warunkiem: 

1) zapewnienia w ustawie budżetowej na 2017 r. w części 32 – Rolnictwo środków na finansowanie 

przejmowanych szkół; 

2) przejęcia mienia związanego z przekazywanymi do prowadzenia szkołami, o którym mowa w § 3. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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