
UCHWAŁA NR VII/52/2019
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia  i prowadzenia 
przez Gminę Bogoria Szkoły Branżowej I Stopnia w Bogorii

Na podstawie art. 8 ust. 2a,  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust.  17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Staszowskiego zadania w zakresie założenia i prowadzenia 
szkoły ponadpodstawowej - Szkoły Branżowej I Stopnia w Bogorii.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bogoria a Powiatem Staszowskim 
w przedmiocie założenia i prowadzenia przez Gminę Bogoria Szkoły Branżowej I Stopnia w Bogorii.

2. Szczegółowe warunki dotyczące założenia i prowadzenia przez Gminę Bogoria Szkoły Branżowej 
I Stopnia w Bogoria określi porozumienie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Bogoria do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 2 niniejszej 
uchwały z Zarządem Powiatu w Staszowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/52/2019 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 29 marca 2019 r. 

 

POROZUMIENIE 

w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia i  

prowadzenia szkoły ponadpodstawowej Gminie Bogoria 

zawarte w dniu ……. 2019 roku w Staszowie pomiędzy Powiatem Staszowskim, 

reprezentowanym przez: 

1. Starostę Staszowskiego – Józefa Żółciaka, 

2. Wicestarostę – Leszka Guzala, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Jolanty Piotrowskiej 

a Gminą Bogoria reprezentowaną przez 

Wójta Gminy – Marcina Adamczyka, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Gajek 

zwanej dalej „Gminą” 

 

na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  5 czerwca  1998r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 8 ust. 16 i 17 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z 

późn. zm.) o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Powiat przekazuje zadanie własne z zakresu oświaty polegające na prowadzeniu przez 

Gminę Bogoria szkoły ponadpodstawowej – Szkoły Branżowej I Stopnia w Bogorii. 

2. Gmina Bogoria przyjmuje prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do 

w/w szkoły. 

 

§ 2. 

Powiat zobowiązuje się do uwzględnienia wymienionej szkoły w sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych od 1 września 2019 roku. 

 

§ 3. 

1. Działalność wymienionej szkoły ponadpodstawowej będzie finansowana przez Gminę 

Bogoria ze środków własnych gminy. 

2. Gmina zobowiązuje się samodzielnie występować z wnioskiem do MEN o przyznanie 

jej subwencji oświatowej, stanowiącej część subwencji ogólnej na przekazane jej 

przez powiat zadanie. 
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§ 4. 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia oraz jego uzupełnienia wymagają zgody obu 

stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 5. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo oświatowe. 

 

§ 6. 

1. Porozumienie zawiera się na czas nieoznaczony. 

2. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania. 

3. Porozumienie może ulec rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia danego roku za uprzednim 

2 letnim okresem wypowiedzenia. 

4. W przypadku podjęcia przez Gminę Bogoria decyzji o likwidacji szkoły przekazanej 

do prowadzenia niniejszym porozumieniem, czynności określone przez przepisy 

prawa dotyczące likwidacji należą do obowiązków Gminy Bogoria, która ponosi ich 

skutki finansowe. 

 

§ 7. 

Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

§ 8. 

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze stron. 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/52/2019

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 marca 2019 r.

Rada Gminy w Bogorii podjęła uchwałę Nr V/36/2019 w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Branżowej
I Stopnia w Bogorii. Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bogoria a Zarządem Powiatu w Staszowie
w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia i prowadzenia szkoły
ponadpodstawowej - Szkoły Branżowej I Stopnia w Bogorii jest niezbędne.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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