UCHWAŁA NR VI/XXVIII/414/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gniewino, dotyczącego przekazania
Gminie Gniewino zadania publicznego polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu
publicznej szkoły ponadpodstawowej – Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie
Na podstawie: art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 528) oraz art. 8 ust. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wejherowskim, a Gminą Gniewino
w sprawie przekazania zadania publicznego, polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu przez
Gminę Gniewino publicznej szkoły ponadpodstawowej – Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie.
§ 2.
Szczegółowe warunki dotyczące założenia i prowadzenia przez Gminę Gniewino Liceum Mistrzostwa
Sportowego w Gniewinie określi porozumienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Upoważnia się Zarząd Powiatu Wejherowskiego do podpisania z Wójtem Gminy Gniewino porozumienia,
o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
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Załącznik do uchwały Nr VI/XXVIII/414/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 marca 2022 r.
POROZUMIENIE

w sprawie przekazania przez Powiat Wejherowski Gminie Gniewino zadania własnego
w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu publicznego Liceum Mistrzostwa
Sportowego w Gniewinie.
zawarte w dniu ……………………. 2022 r. w Wejherowie pomiędzy:
Powiatem Wejherowskim z siedzibą w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 5882417933,
REGON: 191675149 zwanym dalej „Powiatem”,
reprezentowanym przez:
1. Panią Gabrielę Lisius – Starostę Wejherowskiego,
2. Pana Jacka Thiela – Wicestarostę Wejherowskiego,
a
Gminą Gniewino z siedzibą w Gniewinie, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino, NIP 5882125449, REGON
191675280, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Walczaka - Wójta Gminy Gniewino, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gniewino – Pani Genowefy Rutz, zwaną dalej „Gminą”.
Działając na podstawie art. 4 ust. 5 , ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 528), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 559), art. 8 ust. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), Uchwały Nr …….. Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia ……….. r. w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gniewino, dotyczącego przekazania Gminie
Gniewino zadania publicznego polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu publicznej szkoły
ponadpodstawowej - Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie oraz uchwały nr ……… Rady Gminy
Gniewino z dnia ……….. r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Gniewino zadania publicznego w zakresie
oświaty ponadpodstawowej – prowadzenia Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie, Strony
niniejszego Porozumienia ustalają co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2022 r. Powiat Wejherowski przekazuje Gminie Gniewino do samodzielnej
realizacji zadanie własne w zakresie oświaty, polegające na założeniu i prowadzeniu publicznego Liceum
Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie, zwanego dalej także: „Liceum”, a Gmina Gniewino z dniem 1
września 2022 r. przejmuje od Powiatu to zadanie oświatowe do realizacji, na warunkach określonych
niniejszym Porozumieniem.
§ 2. 1. Od dnia 1 września 2022 r. Gmina przejmuje wszelkie prawa i obowiązki organu prowadzącego
w stosunku do Liceum, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
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2. Zadanie polegające na prowadzeniu Liceum prowadzone będzie przez Gminę na stanowiącej jej
własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 374, 375/6, 377/2, 377/15
i 377/16, obręb nr 0005 Gniewino, o łącznej powierzchni 2.3689 ha, dla której Sąd Rejonowy w
Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00054059/8
Wyżej wymieniona działka zabudowana jest budynkiem szkoły wraz z infrastrukturą niezbędną do
prowadzenia zajęć szkolnych.
3. Gmina oświadcza, że posiada prawo własności do obiektów, urządzeń sportowych takich jak, m.in.:
hala widowiskowo-sportowa, kryta pływalnia, boiska trawiaste i boiska ze sztuczną murawą, które
są niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w szkole mistrzostwa sportowego.
4. Gmina zapewnia gotowość do realizacji wszelkich niezbędnych zajęć wynikających z programu
szkolenia w danej dyscyplinie sportowej, zatwierdzonego w danym sporcie przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej.
5. Gmina zapewnia, że program szkolenia sportowego będzie realizowany równolegle z programem
nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.
§ 3. Prowadzenie, funkcjonowanie i finansowanie Liceum będzie w całości zapewnione przez Gminę
Gniewino.
§ 4. W przypadku podjęcia przez Gminę decyzji o likwidacji Liceum, wszelkie czynności, w tym określone
w art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, należą do obowiązków Gminy, która ponosi
skutki finansowe likwidacji.
§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2.

Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem 11-miesięcznego

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego tj. na dzień 31 sierpnia.
3.

Niezależnie od powyższego, Porozumienie ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji przez Gminę

Liceum, o którym mowa w § 1 Porozumienia.
§ 6 . 1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2.

Ewentualne spory wynikające w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia rozpatrywać będzie

sąd powszechny dla siedziby Powiatu.
3.

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie właściwe

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

ustawyhttps://sip.lex.pl/ z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości oraz ustawyhttps://sip.lex.pl/ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.
4.

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

Województwa Pomorskiego.
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5.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po dwa otrzymuje

każda ze Stron, a jeden egzemplarz Wojewoda Pomorski w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego. Wniosek do Wojewody Pomorskiego w tej sprawie skieruje Gmina.
POWIAT WEJHEROWSKI
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31 stycznia 2022 roku Wójt Gminy Gniewino zwrócił się do Starosty
Wejherowskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Gniewino do samodzielnej realizacji zadania
własnego Powiatu Wejherowskiego w zakresie założenia i prowadzenia przez Gminę Gniewino
publicznej szkoły ponadpodstawowej – Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie.
Warunkiem przekazania Gminie Gniewino do samodzielnej realizacji zadania własnego
Powiatu Wejherowskiego w zakresie założenia i prowadzenia przez Gminę Gniewino publicznej
szkoły ponadpodstawowej – Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie, jest zawarcie
wiążącego porozumienia na podstawie zgody organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego, będących stronami przedmiotowego porozumienia.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Podjecie uchwały nie powoduje skutków finansowych ani żadnych zobowiązań Powiatu
Wejherowskiego związanych z założeniem i prowadzeniem przez Gminę Gniewino publicznej
szkoły ponadpodstawowej – Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie.
Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu Wejherowskiego.
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