
UCHWAŁA NR 681/VII/17
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 16 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Namysłów a Powiatem 
Namysłowskim, dotyczącego realizacji przez Powiat Namysłowski zadania własnego Gminy 

Namysłów polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły podstawowej dla dorosłych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.)  Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Namysłów a Powiatem 
Namysłowskim, w sprawie realizacji przez Powiat Namysłowski zadania własnego Gminy Namysłów 
polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły podstawowej dla dorosłych.

§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr 681/VII/17

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 16 czerwca 2017 r.

Porozumienie w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Namysłowski zadania 
własnego Gminy Namysłów polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły podstawowej 

dla dorosłych

zawarte w dniu ...................................... roku pomiędzy:
Gminą Namysłów, reprezentowaną przez Juliana Kruszyńskiego – Burmistrza Namysłowa,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Wilczyńskiej
a
Powiatem Namysłowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1) Andrzeja Michtę – Starostę Namysłowskiego;
2) Krzysztofa Żołnowskiego – Wicestarostę Namysłowskiego, zwanym dalej Powiatem.
Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r., 

poz. 1943, z późn. zm.) zostaje zawarte Porozumienie następującej treści:
§ 1. Gmina wyraża zgodę na założenie i prowadzenie przez Powiat szkoły podstawowej dla dorosłych, 

zwanej dalej Szkołą.
§ 2. Szkoła będzie funkcjonowała w ramach struktury Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Namysłowie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3c, 46-100 Namysłów.
§ 3. Powiat zapewni odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Szkoły oraz będzie finansował 

w całości wszystkie koszty związane z jej prowadzeniem, prawidłowym funkcjonowaniem oraz 
ewentualną likwidacją.

§ 4. Powiat zobowiązuje się do prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, 
określonych w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Zmiany zapisów Porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.

.......................................
Powiat Namysłowski

.......................................
Gmina Namysłów
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