
 

POROZUMIENIE 

 

Zawarte w dniu 23 listopada 2016 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim z siedzibą w Nowym 

Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

Starosta Powiatu Nowodworskiego - Magdalena Biernacka, 

Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego – Paweł Calak 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowodworskiego –Ewy Kałuzińskiej 

zwanym dalej Powiatem, 

a Gminą Pomiechówek z siedzibą w Pomiechówku, ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek, 

reprezentowaną przez  

Wójta Gminy Pomiechówek – Dariusza Bieleckiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pomiechówek - Pani Kamili Gronczewskiej 

zwaną dalej Gminą, 

o następującej treści:  

Na podstawie art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 

z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego 

Nr XXI/141/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Powiat Nowodworski porozumienia dotyczącego prowadzenia przez Gminę Pomiechówek 

szkoły ponadgimnazjalnej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława 

Sikorskiego w Pomiechówku oraz Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek Nr XX/167/2016 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pomiechówek 

porozumienia dotyczącego prowadzenia przez Gminę Pomiechówek szkoły ponadgimnazjalnej 

– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku, 

strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1.1. Powiat Nowodworski przekazuje z dniem 1 września 2017r. Gminie Pomiechówek 

zadanie własne, polegające na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku. 

2. Nieruchomość, na której prowadzona jest działalność dydaktyczna Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku została zbyta na rzecz 

Gminy Pomiechówek umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego Repertorium 

A: 7543/2016 w dniu 22.11.2016r. zawartej na podstawie Uchwały Nr XXI/142/2016 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka nr ewid. 1372 o pow. 0,3322 ha oraz 

zabudowanej nieruchomości ozn. jako działki nr 1371/1 o pow. 2,0662 ha, 1371/2 o pow. 

0,8400 ha, 1371/3 o pow. 0,0303 ha, 1415/1 o pow. 0,0450 ha, 1415/2 o pow. 0,0123 ha i 1415/3 

o pow. 0,0482 ha poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek, stanowiących 



własność Powiatu Nowodworskiego oraz Uchwały Nr XX/168/2016 Rady Gminy 

Pomiechówek z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Powiatu 

Nowodworskiego nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodniczej 6 w Pomiechówku 

i ustanowienie hipoteki. 

3. Z dniem 1 września 2017 r. Gmina Pomiechówek przejmie funkcję organu prowadzącego 

w stosunku do szkoły, o której mowa w ust.1.  

§ 2.1.  Powiat Nowodworski zatwierdzi arkusz organizacyjny szkoły wymienionej w § 1 ust. 1 

na rok szkolny 2017/2018 w uzgodnieniu z Gminą Pomiechówek. 

2.Gmina Pomiechówek zobowiązuje się udostępniać do wglądu Zarządowi Powiatu 

Nowodworskiego arkusze organizacyjne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. 

Władysława Sikorskiego w Pomiechówku. 

§ 3.1. Gmina Pomiechówek przejmuje prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do 

szkoły wymienionej w § 1.1. 

2. Gmina Pomiechówek zobowiązuje się samodzielnie występować z wnioskami do Ministra 

Edukacji Narodowej o przyznanie subwencji oświatowej na przekazane jej przez Powiat 

zadanie. 

§ 4. Powiat Nowodworski zobowiązuje się, w terminie do 1 września 2017 r., nieodpłatnie 

przekazać Gminie Pomiechówek: zinwentaryzowane środki trwałe, pozostałe środki trwałe, 

wartości niematerialne i prawne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława 

Sikorskiego w Pomiechówku, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 

§ 5.1. Powiat Nowodworski zobowiązuje się przekazać Gminie Pomiechówek część subwencji 

oświatowej przysługującej szkole za okres od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. 

2.Wysokosć subwencji zostanie określona na podstawie informacji otrzymanej przez Powiat 

Nowodworski z Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 2017. 

3. Powiat przekaże środki w czterech ratach do 27 dnia każdego miesiąca począwszy od 

miesiąca sierpnia 2017 r. 

4. Od 1 stycznia 2018 r. działalność szkoły, o której mowa w § 1.1. będzie finansowana ze 

środków pochodzących z dochodów Gminy Pomiechówek, w tym w części z otrzymanej na 

uczniów tej szkoły oświatowej subwencji otrzymanej przez Gminę Pomiechówek. 

5.Należności i zobowiązania powstałe do dnia 31 sierpnia 2017 r. są należnościami 

i zobowiązaniami Powiatu Nowodworskiego. Powiat Nowodworski zobowiązuje się pokryć 

wszelkie zobowiązania wynikające z zatwierdzonego planu finansowego na dzień 31 sierpnia 

2017 r.  

6. Od dnia 1 września 2017 r. Gmina Pomiechówek zobowiązuje się zapewnić dostawę energii 

elektrycznej do Zespołu Szkół. 

§ 6.1. Powiat Nowodworski zobowiązuje się przed 1 września 2017 r. zwrócić Dyrektorowi 

Szkoły w obecności Gminy Pomiechówek przejęte w związku z Uchwałą Nr IX/58/2015 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 24.09.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych 



przez Powiat Nowodworski oraz Uchwała nr 134/2015 r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 03.12.2016r. w sprawie procedur organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Nowodworski, przejęte oraz wytworzone dokumentu księgowo–kadrowe w związku 

z prowadzoną w Urzędzie obsługą Szkoły. 

2. Od dnia 1 września 2017 r. roku Gmina Pomiechówek zorganizuje we własnym zakresie 

obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkoły oraz obsługę informatyczną. 

§ 7. Nieruchomość, o której mowa w § 1 ust 2 przekazana została przez Powiat Nowodworski 

w trwały zarząd na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.  

§ 8.1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

3. W przypadku rozwiązania porozumienia Gmina Pomiechówek zwróci Powiatowi 

Nowodworskiemu zinwentaryzowane środki, o których mowa w § 4. 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze stron. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Powiat       Gmina 

       Starosta Nowodworski      Wójt Gminy 

   /-/ Magdalena Biernacka         /-/ Dariusz Bielecki 

 

    Wicestarosta  

/-/ Paweł Calak 

 

Kontrasygnata 

Skarbnik Powiatu Nowodworskiego            Skarbnik Gminy 

         /-/ Ewa Kałuzińska     /-/ Kamila Gronczewska 


