
                                                                       Załącznik 
                                                                                             do uchwały Nr VI/58/07 

                                                                                                       Rady Miejskiej w Kamieńsku 
                                                                                              z dnia 27 lutego 2007 r. 

 
 

POROZUMIENIE 
 
Zawarte w dniu ............................. pomiędzy: 
Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 
działają: 
 
1.Starosta Powiatu Radomszczańskiego  -   Mieczysław Zyskowski 
2.Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego  -   Jerzy Kaczmarek 
 
a  Gminą Kamieńsk reprezentowaną przez: 
Burmistrza Kamieńska  - Grzegorza Turlejskiego 
w sprawie przekazania Gminie Kamieńsk prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kamieńsku. 
 

 
§ 1 

 
1. Z dniem 1 września 2007r. Powiat Radomszczański przekazuje Gminie Kamieńsk, 

zgodnie z Uchwałą Nr VI/58/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 lutego 2007r., 
wykonywanie zadania Powiatu Radomszczańskiego polegającego na prowadzeniu 
jako zadanie własne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieńsku. 

2. Gmina Kamieńsk przejmuje wszystkie zadania organu prowadzącego wynikające z 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i innych przepisów. 

 
§ 2 

 
1. Gmina Kamieńsk zobowiązuje się przejąć pracowników pedagogicznych i 

pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku w liczbie niezbędnej do dalszego funkcjonowania 
placówki. 

2. Pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami 
zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, którzy nie 
zostaną przejęci przez Gminę Kamieńsk zobowiązuje się przejąć Powiat 
Radomszczański. 

3. W terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia Zarząd Powiatu 
Radomszczańskiego dokona zmiany na stanowisku Dyrektora szkoły. 

 
§ 3 

 
1. W celu realizacji przekazanego zadania Zarząd Powiatu Radomszczańskiego przekaŜe 

nieodpłatnie na własność gminie Kamieńsk nieruchomość połoŜoną w Kamieńsku o 
powierzchni 1,4974 ha nr 205/2 obręb 6, składającą się z zabudowanej działki gruntu 
– budynek szkoły, budynek warsztatów szkolnych i budynek po byłym internacie wraz 
z ich wyposaŜeniem. 



2. Powiat Radomszczański oświadcza, Ŝe w/w nieruchomość znajduje się w jego 
posiadaniu. 

3. Przekazanie nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, 
gdzie opisany zostanie szczegółowo majątek i stan faktyczny. 

 
§ 4 

 

1. Do czasu otrzymania przez Gminę Kamieńsk subwencji oświatowej na prowadzenie 
przejętego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Powiat Radomszczański zobowiązuje 
się do przekazywania dotacji w wysokości wyliczonej dla tej placówki subwencji 
oświatowej. 

2.  Powiat Radomszczański zobowiązuje się do systematycznego przekazywania kwoty 
dotacji, o której mowa w ust.1 w terminie do pierwszego dnia kaŜdego miesiąca. 

3. Gmina Kamieńsk nie przejmuje zobowiązań finansowych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych powstałych przed 1 września 2007r. 

4. Powiat Radomszczański przekaŜe Gminie Kamieńsk w terminie do 31 sierpnia 2007r.  
kwotę 200.000 zł. (dwieście tysięcy zł) na koszty związane z bieŜącą działalnością 
placówki. 

 
§ 5 

 

Gmina Kamieńsk będzie korzystała z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem z tym, 
Ŝe o sposobie uŜytkowania internatu decyduje Gmina Kamieńsk. 
 

§ 6 
 

Powiat Radomszczański pozytywnie zaopiniuje wprowadzanie w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku nowych kierunków nauczania i nowych typów szkół. 

 
§ 7 

 

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 
 

§ 8 
 

Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

§ 9 
 

Nie zachowanie przez, którąkolwiek stronę warunków porozumienia powoduje, Ŝe traci 
ono moc. 
 

§ 10 
 

Porozumienie zostało spisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
kaŜdej ze stron. 

 
 
 

 


