UCHWAŁA NR VIII/65/19
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 1 czerwca 2019 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Białostockim w przedmiocie przekazania Gminie
Michałowo zadania publicznego - prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 8 ust. 16 i 17 ustawy Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 2203, 1669, 2245) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowo a Powiatem Białostockim
w przedmiocie przekazania przez Powiat Białostocki Gminie Michałowo zadania publicznego – prowadzenia
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie, to jest:
a) Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie
b) Technikum w Michałowie
c) Branżowej Szkoły I Stopnia w Michałowie
d) Szkoły Policealnej w Michałowie
1 w Michałowie

wraz z pracownią ćwiczeń praktycznych z siedzibą przy ul. Leśnej

2. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Michałowo, za cenę niższą niż cena rynkowa, nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, położonej przy ul. Sienkiewicza 5 w Michałowie,
działka nr 476/2 o pow. 1,6157 ha z wszelkimi ruchomościami stanowiącymi wyposażenie budynków oraz
nieruchomości położonych przy ul. Leśnej 1 w Michałowie na działce nr 285/2 o pow. 1,0685 ha z wszelkimi
ruchomościami stanowiącymi wyposażenie budynków.
§ 2. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania Gminie Michałowo przez Powiat Białostocki zadania
publicznego – prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie oraz przejęcia
nieruchomości i ruchomości określonych w §1 ust 2 Uchwały, określi Porozumienie, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do podpisania Porozumienia, o którym mowa w § 2 niniejszej
uchwały z Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk
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Załącznik do uchwały Nr VIII/65/19
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 1 czerwca 2019 r.

P O R O Z U M I E N IE
zawarte w dniu............2019 r. w Białymstoku
w sprawie przekazania zadanie publicznego — prowadzenia szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie
pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Białostockiego w
imieniu, którego działają:
1. Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta
2. Pan Roman Czepe - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Białostockiego - Pani Marty Szczuki
zwanym w treści porozumienia „Powiatem”,
a
Gminą Michałowo z siedzibą w Michałowie, przy ul. Białostockiej 11, reprezentowaną przez
Pana Marka Nazarkę - Burmistrza Michałowa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Michałowo - Pani Małgorzaty Golak,
zwaną w treści porozumienia „Gminą”.
Na podstawie art. 4 ust. 5, art. 5 ust 2-4 ustawy z dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 8 ust 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 8 ust. 17 i 18 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), uchwały Rady
Powiatu Białostockiego nr. VIII/76/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania
Gminie Michałowo zadania oświatowego oraz uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr
VIII/.../19 z dnia 01 czerwca 20l9 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem
Białostockim w przedmiocie przekazania Gminie Michałowo zadania publicznego prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie,
strony porozumienia ustalają, co następuje:
§1
1. Z dniem 1 września 2019 r. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje, jako zadanie własne,
prowadzenie Zespół Szkół w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5 w
Michałowie, zwane dalej Zespołem, w skład którego wchodzą:
1) Liceum Ogólnokształcące,
2) Technikum,
3) Szkoła Branżowa I stopnia,
4) Szkoła Policealna
oraz pracownia ćwiczeń praktycznych z siedzibą przy ul. Leśnej 1 w Michałowie.
2. Przejęcie do prowadzenia Zespołu jako zadania własnego, obejmuje przejęcie przez Gminę
wszystkich praw i obowiązków organu wynikających z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U, z 2018 r. poz. 996 ze zm.), a the ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.).
§2
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1. Powiat nieodpłatnie przekaże Gminie środki trwałe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne
oraz wartości niematerialne i prawne, niezbędne do realizacji zadania, stanowiące mienie
Zespołu według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.
2. Powiat sprzeda Gminie w trybie bezprzetargowym, za cenę niższą niż cena rynkowa
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 476/2 o pow. 1,6157 ha,
położonej w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 5 oraz nieruchomości zabudowanej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 285/2 o pow. 1,0685 ha, położonej w Michałowie przy
ul. Leśnej 1, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, zajętej na potrzeby Zespołu
3. Powiat wyda Gminie nieruchomości, o których mowa w ust. 2, w dniu zawarcia umowy
sprzedaży.
4. W tym miejscu znajdzie się zapis, obecnie projektowany przez Zarząd Powiatu
Białostockiego, w którym Gmina Michałowo i Powiat Białostocki ustanowią
zabezpieczenie wykonywania zadania oświatowego przez Gminę Michałowo.
§3
1. Powiat przekaże Gminie w formie dotacji celowej środki na realizację zadania, o którym
mowa w niniejszym porozumieniu, w okresie od dnia 1 września 2019 r. do 31 grudnia
2019 r, w wysokości 1/3 przyznanej Powiatowi oświatowej subwencji ogólnej,
przysługującej na każdego ucznia szkół wymienionych w §l ust. 1 oraz słuchacza
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, obliczonej zgonie z zasadami podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego określonymi w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w
roku 2019 (Dz.U z 2018 r., poz. 2446),
1) dotacja, o której mowa w ust 1, będzie przekazywana w czterech równych miesięcznych
transzach, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca na konto dochodów Gminy
nr. ………………………………………,
2) przekazana dotacja podlega rozliczeniu na zasadach i trybie określonym w ustawie z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).
Rozliczenie dotacji celowej nastąpi do dnia 15 stycznia 2020 r.,
3) środki wykorzystane na inne cele niż określone w §l ust. 1 niniejszego porozumienia
podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi jak
od zaległości podatkowej od dnia wpływu na konto Gminy,
4) niewykorzystana dotacja w całości podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia 2020 r. na
konto Powiatu nr …………………………………………………....,
5) Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków
finansowych przekazanych na realizację zadania określonego w §1 ust. 1.
2. Powiat dokona wypłaty należnych świadczeń nauczycielom oraz pracownikom
administracji i obsługi Zespołu w przypadku braku kontynuacji zatrudnienia od dnia
1 września 2019 r., zgodnie z zatwierdzonym przez Powiat arkuszem organizacji szkół.
3. Wynagrodzenia oraz wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych stosunków pracy
począwszy od dnia 1 września 2019 r. wypłacać będzie Gmina.
4. Powiat wyłączy z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Zespół z dniem 31 sierpnia
2019 r.,
5. Gmina uwzględni w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) dane dotyczące Zespołu
celem pozyskania oświatowej subwencji ogólnej na jego działalność na rok 2020 i lata
następne,
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zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z
2018 r., poz.1900 ze zm.).
§4
1. Powiat ponosi odpowiedzialność za zobowiązania związane z działalnością Zespołu, które
powstaną do dnia 31 sierpnia 2019 r., natomiast Gmina ponosi odpowiedzialność za
zobowiązania finansowe związane z działalnością Zespołu, które powstaną po dniu
1 września 2019 r. (a nie dotyczą okresu do dnia 31 sierpnia 2019 r.) i z tego tytułu nie
przysługuje Gminie jakiekolwiek roszczenie wobec Powiatu.
2. Wierzytelności związane z działalnością Zespołu, które powstaną do dnia 31 sierpnia 2019
r., przysługują Powiatowi, zaś wierzytelności związane z działalnością Zespołu, które
powstaną od dnia 1 września 2019 r. przysługują Gminie. Wierzytelności, które powstaną
do dnia 31 sierpnia 2019 r., a nie zostały uregulowane na dzień 31 sierpnia 2019 r. zostaną)
przekazane przez Gminę na konto dochodowe Powiatu w Banku ………….. nr
……………………..
3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Zespołu na dzień 31 sierpnia 2019
r., z wyłączeniem środków zgromadzonych na rachunku Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Zespołu przysługują Powiatowi.
4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Zespołu (w tym dla emerytów i rencistów byłych pracowników Zespołu) do
dnia 2 września 2019 r. zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, utworzonego dla Zespołu przez Gminę.
5. Gmina poinformuje Powiat o numerze rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Zespołu, w terminie do dnia 2 września 2019 r. odrębnym pismem.
6. Powiat przekaże Gminie imienny wykaz emerytów, rencistów, korzystających ze
świadczeń kompensacyjnych - byłych pracowników Zespołu, wg stanu na dzień 31
sierpnia 2019 r.
7. Strony zgodnie postanawiają, że Powiat nie będzie odpowiadał za zobowiązania Gminy,
które powstaną z tytułu wykonywania obowiązków organu prowadzącego, po dacie
przekazania zadania, w oparciu o niniejsze porozumienie.
§5
Gmina zobowiązuje się do przejęcia wszystkich pracowników Zespołu zgodnie
z zatwierdzonym przez Powiat w uzgodnieniu z Gmina arkuszem organizacyjnym na rok
szkolny 2019/2020.
§6
1. Powiat przekaże Gminie protokołem zdawczo-odbiorczym:
1) dokumentację Zespołu, w tym dokumentację przebiegu nauczania według stanu na
dzień 31 sierpnia 2019 r.
2) arkusze organizacji szkół wchodzących w skład Zespołu na rok szkolny 2019/2020
zatwierdzone przez Powiat w uzgodnieniu z Gminą,
3) środki trwałe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz wartości niematerialne i prawne
stanowiąca mienie Zespołu niezbędne do realizacji zadania.
§7
Gmina staje się następcą prawnym umów zawartych przez Zespół i zobowiązuje się do
przejęcia wszelkich praw i obowiązków Powiatu wynikających z tych umów:
1) Zakład Komunalny ..... - dostawa wody i odprowadzanie ścieków,
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2) … dostawa energii elektrycznej,
3) … telefon,
4) … Internet,
§8
Akta prawne i inne dokumenty obowiązujące w przejętym Zespole, a wydane przez
dotychczasowy organ prowadzący lub inne organy zachowują swoją moc do czasu ich zmiany
przez Gminę lub właściwe organy.
§9
1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody obu stron i zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Ewentualne spory wynikające w trakcie realizacji niniejszego porozumienia rozpatrywać
będzie sąd właściwy dla siedziby Powiatu.
§ 11
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
§ 12
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Stroną realizującą czynności związane z ogłoszeniem porozumienia jest Powiat.
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Powiat Białostocki

Gmina Michałowo

……………………

……………………….

……………………

……………………….

Skarbnik Gminy
Skarbnik Powiatu
………………………..
……………………
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UZASADNIENIE
W dniu 26 lutego 2019 r. Rada Miejska w Michałowie podjęła uchwałę nr V/46/19 w sprawie
wyrażenia woli przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego wraz z zadaniem
oświatowym, które polega na prowadzeniu Zespołu Szkół w Michałowie. Dnia 28 marca 2019 r. Rada
Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę nr VIII/76/2019 r. oraz uchwałę nr VIII/77/2019 r. odpowiednio w
sprawie przekazania Gminie Michałowo zadania oświatowego oraz w sprawie deklaracji sprzedaży Gminie
Michałowie nieruchomości zabudowanej, zajętej na potrzeby Zespołu Szkół w Michałowie z siedzibą w
Michałowie, a następnie w dniu 25 kwietnia 2019 r. uchwałę nr IX/86/2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Michałowie przy ulicy Sienkiewicza 5 i przy ulicy
Leśnej 1, które są obecnie zajęte na potrzeby Zespołu Szkół w Michałowie.
W myśl art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, gmina może
wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na
podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie
przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 8 ust.
16 ustawy Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół
ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół
sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem szkół i
placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z
zastrzeżeniem ust. 6. Zgodnie z art. 8 ust. 17 przywołanej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą
zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po
zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły
lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Art. 8 ust. 18 zawiera dyspozycję o stosowaniu ust. 17
również w przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Na podstawie powyższego należy wskazać, że zakładanie oraz prowadzenie szkół i placówek na
podstawie art. 8 ust. 16 wykracza poza sferę zadań własnych jednostki samorządu przejmującej zadanie. W
wyniku zawarcia porozumienia z jednostką, dla której prowadzenie szkoły lub placówki danego typu i
rodzaju jest zadaniem własnym, następuje powierzenie jednostce przyjmującej realizacji określonego
zadania oświatowego. Jednostka przyjmująca realizuje na tej podstawie nowe zadanie, które jednak nie staje
się przez to jej zadaniem własnym. Natomiast jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała
realizację zadania na mocy porozumienia, może w ten sposób wykazać, że wykonuje zadanie oświatowe w
zakresie przewidzianym ustawą.
Przepis art. 8 ust. 18 ustawy Prawo oświatowe jest przepisem szczególnym wobec art. 89 ust. 3 tej
ustawy, co oznacza, że pomimo zmiany organu prowadzącego przejmowana szkoła lub placówka nie musi
być likwidowana przez dotychczasowy i zakładana przez nowy organ. Przekazanie szkoły lub placówki
między jednostkami samorządu terytorialnego nie wymaga opinii kuratora oświaty.
Przekazanie Zespołu Szkół w Michałowie do prowadzenia przez Gminę Michałowo daje możliwość
bardziej racjonalnego zarządzania oświatą na jej wszystkich poziomach. Gmina Michałowo podejmując
decyzję o przejęciu szkoły wychodzi naprzeciw rodzinom naszej gminy, a co za tym idzie młodym ludziom
dając możliwość kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej w swojej miejscowości, bez konieczności
ponoszenia dodatkowych nakładów na przejazdy czy pobyt w internacie. Ponadto szkoła ponadpodstawowa
to tradycja i prestiż dla Gminy, szansa dla dzieci i większy poziom wykształcenia dla naszej społeczności
lokalnej.
Proponowane rozwiązanie będzie rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich zainteresowanych stron
– dla Gminy, jak również dla Powiatu Białostockiego.
Celem złożonej propozycji nie jest samo w sobie przejęcie szkoły, ale jej rozwój i stworzenie
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atrakcyjnych kierunków nauczania, zwiększenie potencjału szkoły i jej stabilności na wiele lat, jak również
podniesienie komfortu pracy nauczycieli i uczniów. W interesie Gminy jest to, aby uczniowie uczyli się na
miejscu w jak najlepszych warunkach i nie musieli dojeżdżać do szkoły do innych miejscowości.
Przekazanie Zespołu Szkół Gminie Michałowo jest obecnie jedyną szansą jej utrzymania.
Mając na względzie dobro uczniów i społeczności Gminy Michałowo, Rada Miejska w Michałowie
ma możliwość przyjęcia propozycji Powiatu Białostockiego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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