
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

przedmiotem niniejszego porozumienia jest wyrażenie przez Gminę Niemodlin zgody na założenie  

i prowadzenie od dnia 01 września 2021 r. przez Powiat Opolski Szkoły Podstawowej w Niemodlinie  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

Porozumienie zawarte w dniu 30 grudnia 2020 r. pomiędzy: 

Gminą Niemodlin z siedzibą w Niemodlinie, przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49 - 100 

Niemodlin, NIP: 9910316271 zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą”, w imieniu której działa 

Dorota Koncewicz – Burmistrz Niemodlina  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Alicji Domalewskiej  

a  

Powiatem Opolskim z siedzibą w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, 45 – 068 Opole, NIP: 7543023121 zwanym 

w dalszej części porozumienia „Powiatem”, w imieniu którego działa:  

Zarząd Powiatu Opolskiego, reprezentowany przez: 

1. Henryka Lakwę - Starostę Opolskiego 

2. Leonardę Płoszaj – Wicestarostę Opolskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marioli Konachiewicz. 

Na podstawie art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910  

z późn. zm.), uchwały nr XXXIV/190/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzy Gminą Niemodlin a Powiatem Opolskim i uchwały  

nr XXVI/189/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Niemodlin w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Opolski – Szkoły 

Podstawowej w Niemodlinie, Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1. Gmina Niemodlin wyraża zgodę na założenie i prowadzenie przez Powiat Opolski Szkoły 

Podstawowej w Niemodlinie z siedzibą w Niemodlinie, przy ul. Opolskiej 34 z dniem 01 września 2021 r. 

§ 2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 Powiat Opolski zobowiązuje się do: 

1) założenia Szkoły Podstawowej w Niemodlinie; 

2) pełnienia obowiązków organu prowadzącego dla Szkoły Podstawowej w rozumieniu przepisów Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.); 

3) realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa; 
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4) przyjmowania do Szkoły Podstawowej uczniów na zasadach określonych w przepisach prawa oświatowego 

dla tego typu szkoły. 

§ 3. Gmina Niemodlin określi w odrębnej uchwale granice obwodu dla Szkoły Podstawowej, dla której 

organem prowadzącym będzie Powiat Opolski. 

§ 4. Gmina Niemodlin przekaże Powiatowi Opolskiemu składniki rzeczowe majątku ruchomego będącego 

w dotychczasowym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie, niezbędne do prowadzenia 

działalności Szkoły Podstawowej w Niemodlinie prowadzonej przez Powiat Opolski. 

§ 5.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem jego 

nieważności. 

3. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za dwuletnim okresem wypowiedzenia, ze skutkiem  

na koniec roku szkolnego. 

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

Województwa Opolskiego. 

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po dwa 

otrzymuje każda ze stron, a jeden egzemplarz w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. Z wnioskiem do Wojewody Opolskiego w tej sprawie wystąpi Burmistrz Niemodlina. 

  

W imieniu Gminy: 

 

Burmistrz 

 

Dorota Koncewicz 

W imieniu Powiatu: 

 

Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

Kontrasygnata 

Skarbnik Gminy 

 

Alicja Domalewska 

 

Kontrasygnata 

Skarbnik Powiatu 

 

Mariola Konachiewicz 
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