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zawarte w dniu 16.04.2012r. w Grójcu pomiędzy: Gminą Grójec z siedzibą w Grójcu, Data:
ul. Józefa
Piłsudskiego 47, reprezentowaną przez: 1. Pana Jacka Stolarskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, zwaną dalej „Gminą” a Powiatem Grójeckim, z siedzibą w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 59, reprezentowanym przez: 1. Pana Mariana Górskiego – Starostę Grójeckiego, 2. Pana Janusza Różyckiego
– Wicestarostę Grójeckiego zwanym dalej „Powiatem”.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Gminę Grójec Powiatowi Grójeckiemu
uprawnień do założenia i prowadzenia Gimnazjum tj. przekazanie Powiatowi Grójeckiemu uprawnień organu
założycielskiego i organu prowadzącego Gimnazjum w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2
pkt 1, ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) strony postanawiają, co następuje:
§ 1. Mocą niniejszego porozumienia gmina przekazuje Powiatowi uprawnienia do założenia, a następnie
prowadzenia Gimnazjum dla uczniów o ukierunkowanych zdolnościach (matematyczno - przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych, sportowych). Tym samym Gmina oświadcza, że przekazuje Powiatowi obowiązki i zadania organu założycielskiego i organu prowadzącego wynikające z przepisów wyżej wymienionej
ustawy o systemie oświaty.
§ 2. W celu przyjęcia zadań Powiat zobowiązuje się do:
1) Założenia Gimnazjum, wyznaczając jego siedzibę w stanowiącym własność Powiatu budynku położonym
w Grójcu ul. Poświętne 17 tworząc zespół szkół obejmujący:
- Gimnazjum,
- Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi,
2) Zapewnienia nowopowstałej placówce powierzchni użytkowej niezbędnej do prowadzenia zajęć w godzinach dydaktycznych, wynikających z arkusza organizacyjnego,
3) Zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gimnazjum,
4) Wyposażenia Gimnazjum w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania
i wychowania oraz wykonywania innych zadań statutowych,
5) Występowania z wnioskami do MEN o przyznawanie subwencji oświatowej na nowo założone gimnazjum
począwszy od 1 stycznia 2013r.
§ 3. Gmina zobowiązuje się przekazać na rzecz Powiatu przysługującego gimnazjum subwencję oświatową
za okres od 1 września 2012r. do 31 grudnia 2012r. w miesięcznych transzach do 25 dnia każdego miesiąca
począwszy od września 2012r.
§ 4. Strony uzgadniają, że od 1 września 2012r., w wyniku naboru, utworzone przez Powiat gimnazjum
przyjmie 30 uczniów do jednego oddziału.
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§ 5. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
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