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Porozumienie∗
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie prowadzenia przez Powiat Gorlicki Oddziału Przedszkolnego Specjalnego
pomiędzy :
Powiatem Gorlickim - reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają :
Mirosław Wędrychowicz – Starosta Gorlicki
Karol Górski – Wicestarosta Gorlicki
a
Gminą Gorlice – reprezentowaną przez: Ryszarda Guzika – Wójta Gminy Gorlice
Na podstawie art. 5 ust. 5 i 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), Uchwały Nr XII/94/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 07.02.2012 r. w sprawie
zawarcia porozumienia z Powiatem Gorlickim, strony postanawiają co następuje:
§ 1. Gmina Gorlice wyraża zgodę na prowadzenie przez Powiat Gorlicki od dnia 1 września 2012 r.
Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance.
§ 2. 1. Prowadzenie Oddziału Przedszkolnego Specjalnego, o którym mowa w § 1, realizowane będzie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Koszty prowadzenia Oddziału Przedszkolnego Specjalnego, o którym mowa w § 1, ponosił będzie
Powiat Gorlicki ze środków otrzymywanej subwencji oświatowej.
§ 3. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony .
2. Porozumienie może być rozwiązane za porozumieniem stron, bądź wypowiedziane przez każdą ze stron,
z zachowaniem okresu wypowiedzenia odpowiadającego długości roku szkolnego.
§ 4. Wszystkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Gorlicki:
Mirosław Wędrychowicz

Wójt Gminy Gorlice:
Ryszard Guzik

Wicestarosta Gorlicki:
Karol Górski

∗

Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego porozumienia,
stanowiącą w myśl przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wyłączną
podstawę jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, złożony został w dniu 6 marca 2012 r., natomiast
porozumienie zostało zawarte w dniu 2 marca 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją
papierową porozumienia, równorzędny do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

