DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 24 sierpnia 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 4098

Data: 2012-08-24 10:46:25

Porozumienie
zawarte w Nowym Targu w dniu 25 maja 2012 r.
pomiędzy Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej „Powiatem”,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego
Bogusław Waksmundzki - Urzędujący Członek Zarządu
a
Gminą Łapsze Niżne zwaną dalej „Gminą”,
reprezentowaną przez:
Paweł Dziuban – Wójt Gminy Łapsze Niżne
w sprawie:
wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2012 r.
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne.
Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.5b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego
Nr 148/XX/2012 z dnia 24 maja 2012r. Powiat Nowotarski i Gmina Łapsze Niżne zawierają porozumienie
następującej treści:
§ 1.
1. Powiat Nowotarski wyraża zgodę Gminie Łapsze Niżne na przekształcenie z dniem 1 września 2012 r.
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne.
2. Przekształcenie i prowadzenie przez Gminę Łapsze Niżne szkoły nastąpi z dniem 1 września 2012 roku.
§ 2. Siedzibą Szkoły, o której mowa w §1 będzie budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy.
§ 3. Ustala się limit klas pierwszych na jeden oddział.
§ 4. Gmina Łapsze Niżne zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych
i wyposażenia, a także do pokrycia wszelkich kosztów związanych z założeniem i prowadzeniem szkoły.


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 7 sierpnia 2012 r.,
natomiast porozumienie zostało zawarte w dniu 25 maja 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod
wersją papierową porozumienia, równorzędny co do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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§ 5. Gmina Łapsze Niżne zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdań wynikających z przepisów prawa
oraz wystąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawach naliczenia subwencji na prowadzenie
szkoły.
§ 6. Kadrę pedagogiczną, a także obsługę administracyjno-księgową zapewnia Gmina Łapsze Niżne.
§ 7. Formę organizacyjną i sposób zarządzania szkołą wymienioną w § 1 ustali organ prowadzący Gmina
Łapsze Niżne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 8. Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
§ 9. Wypowiedzenie niniejszego porozumienia może nastąpić z zachowaniem 7-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego w przypadku:
1) naruszenia postanowień niniejszego porozumienia przez jedną z stron,
2) rezygnacji z prowadzenia szkoły przez Gminę Łapsze Niżne,
3) wycofania zgody Powiatu na prowadzenie szkoły przez Gminę.
§ 10. W przypadku wypowiedzenia porozumienia bądź likwidacji szkoły obowiązują przepisy art. 59
ustawy o systemie oświaty.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze
do tej ustawy,
2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze,
3) Kodeksu Cywilnego.
§ 12. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu.
§ 13. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze stron.
§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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