
 

Uchwała Nr XIII/81/08 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 27 marca 2008 r. 
 

 

W sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia gimnazjum w mieście 

Niemodlin. 

 

Na podstawie art. 12 pkt.8i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art.5 ust. 5b ustawy 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zmianami) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powiat Opolski zawrze z Gminą Niemodlin Porozumienie w sprawie prowadzenia 

przez Powiat Opolski z dniem 1 września 2008r. Gimnazjum w Niemodlinie dla 

uczniów z obwodu Publicznego Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust.1 realizowane będzie przez Publiczne Gimnazjum 

Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem 

prowadzącym jest Powiat Opolski.  

§ 2 

Powiat Opolski począwszy od 1 września 2008r. za pośrednictwem Publicznego Gimnazjum 

Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie dokonywać będzie naboru do 

gimnazjum dla uczniów z obwodu Publicznego Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w 

Niemodlinie oraz zapewni kontynuację realizacji obowiązku szkolnego przejmując uczniów z 

klas II i III roku szkolnego 2008/2009 uczęszczających dotychczas do Publicznego 

Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie. 

§ 3 

Zadanie, o którym mowa w § 2 finansowane będzie w okresie wrzesień – grudzień 2008r. z 

dotacji celowej przekazanej przez Gminę Niemodlin w wysokości części oświatowej 

subwencji ogólnej przypadającej Gminie na jednego ucznia, a w latach następnych z części 

oświatowej subwencji ogólnej. 

§ 4 

Powiat Opolski za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie 

przejmie od Gminy Niemodlin część mienia Publicznego Gimnazjum im. A. Osieckiej w 

Niemodlinie oraz na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy część pracowników zatrudnionych w 

Publicznym Gimnazjum im. A. Osieckiej w Niemodlinie w ilości zabezpieczającej realizacje 

zadań szkoły. 

§ 5 

Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia Gimnazjum ustalone zostaną w porozumieniu 

zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Opolskiego, a Gminą Niemodlin. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 


