
UCHWAŁA NR IV/23/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim, 
a Gminą Stara Kamienica dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły publicznej typu

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Na podstawie art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 i  art. 12 pkt 8a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1                    
i ust. 17  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r., poz. 996 ze zm.) Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę  na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim, a Gminą 
Stara Kamienica w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Stara Kamienica od dnia 1 września 
2019 r. szkoły publicznej typu Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży.

§ 2. Porozumienie o którym mowa w  § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do podpisania porozumienia z Wójtem  
Gminy Stara Kamienica w treści określonej w załączniku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 996 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić szkoły i placówki, których 
prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu 
terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Rada 
Gminy w Starej Kamienicy uchwałą Nr LIII.346.2018  z dnia  15 listopada 2018 r. wyraziła zamiar 
utworzenia z dniem 1 września 2019 r. czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego  dla młodzieży 
w Starej Kamienicy. Obecnie w Gminie Stara Kamienica funkcjonuje Szkoła Podstawowa z dwiema 
klasami VII i  dwiema klasami VIII oraz  dwiema klasami III Gimnazjum. Bazowo szkoła 
przygotowana jest do objęcia edukacją większej liczby uczniów, zwłaszcza po wygaśnięciu 
gimnazjum. A wszystko to jest możliwe dzięki przeprowadzonej rozbudowie obiektu szkolnego, który 
może teraz przyjąć minimum 130 dzieci.Utworzenie szkoły średniej w Starej Kamienicy to korzyści 
nie tylko dla uczniów, rodziców. Także  dla środowiska gdyż  młodzież  jest czynnikiem rozwoju 
gminy, ze względu na konieczność dostosowania działań społecznych, możliwość wymiany 
pokoleniowej, ale też unowocześnienia gminy. Jest to również prestiż dla środowiska. Utworzenie 
Liceum w obiekcie Szkoły Podstawowej w Starej Kamienicy daje możliwość utworzenia zespołu 
szkół zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 996 ze zm.).
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Załącznik do uchwały Nr IV/23/2019 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

         

 

POROZUMIENIE  

 

zawarte w dniu  ………………….  

 
pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze,  

ul. Kochanowskiego 10, 

 

 reprezentowanym przez: 

 

1. Krzysztofa Wiśniewskiego - Starostę Jeleniogórskiego 

2. Jarosława Kotlińskiego - Wicestarostę Jeleniogórskiego 

przy kontrasygnacie Grażyny Bojęć - Skarbnika Powiatu 

zwany dalej  Powiatem 

a  

Gminą Stara Kamienica z siedzibą w Starej Kamienicy 41 

 reprezentowaną przez: 

 

Mariusza Marka - Wójta Gminy Stara Kamienica  

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Stara Kamienica 

zwaną dalej Gminą 

 

w sprawie przyjęcia przez  Gminę Stara Kamienica zadania z zakresu edukacji 

publicznej, należącego do właściwości Powiatu, realizowanego na terenie Gminy 

Stara Kamienica polegającego na utworzeniu i prowadzeniu szkoły 

ponadpodstawowej Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy 

 

w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Jeleniogórski na założenie i prowadzenie 

publicznej szkoły typu Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży przez Gminę Stara 

Kamienica 

 

 Na podstawie art. 5 ust. 2-4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust 17 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w związku 

z  uchwałą Nr LIII.346.2018 Rady Gminy Stara Kamienica w sprawie zamiaru utworzenia 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego, strony porozumienia, ustalają co następuje: 

 

§ 1. Powiat Jeleniogórski wyraża zgodę Gminie Stara Kamienica na utworzenie                            

i prowadzenie szkoły typu Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży. 

 

§ 2. Założenie i prowadzenie przez Gminę szkoły nastąpi z dniem 1 września 2019 roku. 

 

§ 3. Siedzibą szkoły, o której mowa w  § 1 będzie budynek  Szkoły Podstawowej w Starej 

Kamienicy 70 (księga wieczysta o Nr JG1J 00068889/7 oznaczona w operacie gruntów 

jako działka 54/1). 
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§ 4. Gmina Stara Kamienica  zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków 

lokalowych i wyposażenia, a także do pokrycia wszelkich kosztów związanych                            

z założeniem i prowadzeniem szkoły. 

 

§ 5. Gmina Stara Kamienica zobowiązuje się do sporządzania sprawozdań wynikających                                   

z przepisów prawa oraz występowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawach 

naliczania subwencji na prowadzenie szkoły. 

 

§ 6.  Kadrę pedagogiczną, a także obsługę administracyjno-księgową zapewnia Gmina 

Stara Kamienica. 

 

§ 7. Formę organizacyjną i sposób zarządzania szkołą wymienioną w § 1 ustali organ 

prowadzący Gmina Stara Kamienica zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 8. Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony. 

 

§ 9. Wypowiedzenie niniejszego porozumienia może nastąpić z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego                            

w przypadku: 

1) naruszenia postanowień niniejszego porozumienia przez jedną ze stron; 

2) rezygnacji z prowadzenia szkoły przez Gminę Stara Kamienica; 

3) wycofanie zgody Powiatu na prowadzenie szkoły przez Gminę. 

 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie 

przepisy: 

1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami oraz 

akty wykonawcze do tej ustawy; 

2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz akty wykonawcze do tej 

ustawy; 

3) Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu. 

 

§ 12. Porozumienie sporządzono w  pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron, jeden dla  Wojewody Dolnośląskiego. 

 

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Strony Porozumienia: 

 

 

Powiat Jeleniogórski     Gmina Stara Kamienica 
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