
POROZUMIENIE  

z dnia 4 sierpnia 2010 r.  

 

 
Na podstawie art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.), art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1140, z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14
czerwca 2010 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z Filią  w Lubiczu
w Szkołę Muzyczną I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie, zostało zawarte porozumienie
pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego, reprezentowanym przez: 

1. Mirosława Graczyka - Starostę Powiatu Toruńskiego,  
2. Dariusza Mellera - Wicestarostę Powiatu Toruńskiego  

a Gminą Czernikowo, reprezentowaną przez:  

1. Zdzisława Gawrońskiego - Wójta Gminy Czernikowo  
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Toruńskiemu z przeznaczeniem dla Szkoły Muzycznej

I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie.  

§ 1. 1. Zwiększyć  nabór uczniów o 55 osób na rok szkolny 2010/2011 w Szkole Muzycznej I stopnia

w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie. 
2. Uczniowie, o których mowa w ust. 1 będą pobierali naukę w Filii w Czernikowie.  
3. Pierwszeństwo przy naborze mają dzieci, które we własnym zakresie zapewnią instrumenty do ćwiczeń

indywidualnych w domu.  
4. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza Powiat Toruński po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminy

Czernikowo.  

§   2 .  Gmina Czernikowo zobowiązuje się  do partycypacji w kosztach prowadzenia Filii z siedzibą
w Zespole Szkół w Czernikowie: 

§ 3. 1. Podstawą ewentualnego współfinansowania z tytułu realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia,
o którym mowa w § 2, ust.1 pkt 2, w danym roku kalendarzowym jest przedłożony przez Zarząd Powiatu
Toruńskiego do 30 listopada roku poprzedzającego plan rzeczowo – finansowy pozytywnie zaopiniowany przez
Gminę Czernikowo. 

2. Ewentualna pomoc finansowa przekazywana będzie w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12
przyznanych środków na konto Powiatu Toruńskiego: 

Nazwa banku: Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy Oddział  w Toruniu Nr rachunku
bankowego: 44 9550 0003 2024 0201 0694 0001  

3. Powiat Toruński składa roczne rozliczenie rzeczowo – finansowe przekazanych środków do 31
stycznia roku następnego. Podstawą rozliczenia są uwierzytelnione dokumenty księgowe.  

§ 4. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają  zastosowanie przepisy ustawy
o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z późn.zm., ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm., ustawy o finansach publicznych Dz.U. z 2009 r.Nr 157,

poz.1140 z póżn.zm., ustawy o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572, z późn.zm. i Kodeksu

Cywilnego.  

§   5 .  Każda ze stron niniejszego porozumienia może je wypowiedzieć  za trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego.  

§   6 .  Porozumienie sporządzone zostało w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Gmina Czernikowo.  

§ 7. Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

§ 8. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.  

§   9 .  Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego. 

1) w przypadku nie otrzymania przez Powiat Toruński dofinansowania z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej
z tytułu wzrostu liczby uczniów od 1 września 2010 roku w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży z Filią
w Lubiczu i z Filią  w Czernikowie, pokryje koszt utrzymania Filii w Czernikowie za okres od 1 września
2010 roku do 31 grudnia 2010 roku , podstawą powyższego dofinansowania jest przedłożony przez Zarząd
Powiatu Toruńskiego do 30 września 2010 roku plan rzeczowo – finansowy pozytywnie zaopiniowany
przez Gminę Czernikowo, 

2) od 1 stycznia 2011 roku w przypadkach kiedy koszty utrzymania w kolejnych latach budżetowych
przekroczą  kwotę  otrzymanej subwencji, udzieli pomocy finansowej na pokrycie kosztów w wysokości
przekraczającej kwotę subwencji, 

3) przy konieczności zapewnienia uczniom instrumentów do ćwiczeń indywidualnych w domu, przejmie koszt
zakupu, 

4) użyczy bezpłatnie 5 pomieszczeń do nauki wraz z wyposażeniem i poniesie koszty ich utrzymania.
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