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Poz. 4942
POROZUMIENIE∗
z dnia 24 czerwca 2013 roku
zawarte pomiędzy:
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim,

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie , zwanym dalej Ministrem,
a Gminą Niedźwiedź, zwaną dalej Gminą z siedzibą pod adresem: Niedźwiedź 233 , 34-735 Niedźwiedź
reprezentowaną przez Wójta - Pana Janusza Potaczek,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Sylwii Smreczak
zwanych dalej Stronami.
Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Strony zgodnie postanawiają co następuje:
§ 1. Minister wyraża zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2013 r. szkoły muzycznej
I stopnia w Niedźwiedziu, zwanej dalej Szkołą.
§ 2. Gmina zobowiązuje się do prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, określonych w art. 5
ust. 7 ustawy
§ 3. Gmina zobowiązuje się do finansowania działalności utworzonej Szkoły, tj.:
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.
§ 7. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.
§ 8. Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Bogdan Zdrojewski
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Sylwia Smreczak

∗

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 1 sierpnia 2013 r., natomiast
porozumienie zostało zawarte w dniu 24 czerwca 2013 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją
papierową porozumienia, równorzędny co do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

