POROZUMIENIE

z dnia 28 lutego 2019 r

w

sprawie założeniai prowadzenia przez Gminę Wąsosz czteroletniego liceum

ogólnokształcącego w Wąsoszu
zawarte pomiędzy:

Powiatem Górowskim' Zwanym dalej,'Powiatem'',
reprezentowanym przezZarządPowiatu Gorowskiego, W imieniu ktorego dziaŁają:
Starosta Górowski _ Piotr Wołowicz,
Andrzej Rogala,
Wicestaros ta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu _ Wiesława Pospiecha,

-

a Gminą Wąsosz, zwanej dalej ,,Gminą'',

w imieniu której działa
Burmistrz Wąsosza _ Paweł Niedźwiedź
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Rodzewicz

Na podstawie art. 8 ust. I7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 t. poz. 996 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr vl39l20l9 Rady Powiatu
Górowskiego z dnia 19 lutego 20119 t. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat
Górowski z Gminą Wąsosz w sprawie załoŻęnia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz
publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Wąsoszu otaz uchwałą
NrVI/3ll19 Rady Miejskiej Wąsosza zdniaŻ7 |utego}}I9 t. w sprawie zawarciaprzezGminę
Wąsosz porozumienia z Powiatem Górowskim dotyczącego zał'oŻęniai prowadzęnia ptzez
Gminę Wąsosz czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Wąsoszu,
strony zawierają porozumienie następuj ącej treści:

$ 1.
Przedmiotem porozumienia jest załoŻęnię i prowadzenie przez Gminę czteroletniego liceum
ogólnokształcącego z siedzibą w Wąsoszu' zwanego w dalszej częściporozumienia ,,liceum''.

$2.
Rozpoczęcie działalnościliceum nastąpi z dniem

1

września2019 r

$3.
dniem zawarcia porozumienia Gmina wstępuje we wszystkie prawa
prowadzącego liceum.

Z

i

obowiązki organu

$s.

Działalnośóliceum będzie w całościfinansowana z budŻetu Gminy, w tym ze środków
finansowych pochodzących z częścioświatowej subwencji ogólnej, przekazanej Gminie
z Budżetu Państwa.

L

$6.
W przypadku likwidacji liceum przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami, niniejsze
porozumienie traci moc.
$7.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
oświatowe i przepisy Kodeksu cywilnego.

Porozumienie

zo staj e za'w arte

$8.
na czas nieokreśl ony.

$e.

i

uzupełnienia niniejszego porozumienia vrymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaźności.

Zmiany

$ 10.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj ewództwa Dolnośląskiego.
$ 11.
porozumienie
Niniejsze
sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzempIaruach, po
dwa dla kuŻdej ze stron.
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Skarbnik Gminy
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