
UCHWAŁA NR XXVIII/217/2021 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania prowadzenia Medycznej 

Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 8 ust. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Przejmuje się z dniem 1 września 2021 roku od Województwa Podkarpackiego zadanie 

prowadzenia Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. 

§ 2. 

1. Tryb i szczegółowe warunki przejęcia zadania, o którym mowa w § 1, określi porozumienie 

zawarte pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Stalowowolskim. 

2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
  



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/217/2021 
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

 
projekt 

 
POROZUMIENIE 

NR EN-I.0222.2.2020.BŚ 

 
w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Stalowowolskiemu Medycznej Szkoły 

Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli 

 
zawarte w dniu ……………………………. w Rzeszowie, 
 

pomiędzy: 

 

Województwem Podkarpackim, zwanym w dalszej części porozumienia „Województwem”, 
reprezentowanym przez: 

1) ……………………………………………………………………….., 
2) ……………………………………………………………………….., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Podkarpackiego ………………………………, 

 

a 

 

Powiatem Stalowowolskim, zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem”, 
reprezentowanym przez: 

1) …………………………………………………………………………, 
2) …………………………………………………………………………, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Stalowowolskiego …………………………………... 

 

 
Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 8 ust. 17 i 18, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), uchwały nr XXXV/569/21 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przekazania do prowadzenia 
Powiatowi Stalowowolskiemu Medycznej Szkoły Policealnej w Stalowej Woli oraz uchwały nr 
………………. Rady Powiatu Stalowowolskiemu z dnia ……………….. w sprawie przejęcia 
od Województwa Podkarpackiego zadania prowadzenia Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny 
Chrzanowskiej w Stalowej Woli. 

 

 

Strony niniejszego Porozumienia ustalają, co następuje: 
 

§ 1. 

Z dniem 1 września 2021 r. Województwo przekazuje Powiatowi – na czas nieokreślony - zadanie 
własne w zakresie oświaty, polegające na prowadzeniu Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny 
Chrzanowskiej w Stalowej Woli, zwanej dalej „Szkołą”, a Powiat z dniem 1 września 2021 r. 
przejmuje od Województwa to zadanie oświatowe do realizacji, na warunkach określonych 
w niniejszym Porozumieniu. 

 



§ 2. 

 
1. Właścicielem nieruchomości, na terenie której Szkoła prowadzi działalność jest Powiat. 
2. Województwo zobowiązuje się, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego - według stanu 

na dzień 31 sierpnia 2021 r., przekazać nieodpłatnie Powiatowi mienie ruchome stanowiące 
majątek Szkoły i niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, w tym w szczególności: 
sprzęt, wyposażenie, zbiory biblioteczne i pomoce naukowe.  

3. Przekazanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Szkoły nastąpi na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego – według stanu na dzień 31 sierpnia 2021 r. 

4. Przekazania, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 dokona dyrektor Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, z dniem 31 sierpnia 
2021 r. 

 

§ 3. 

 

Od dnia 1 września 2021 r. Powiat przejmuje wszelkie prawa i obowiązki organu prowadzącego 
w stosunku do przejmowanej Szkoły, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). 

 

§ 4. 

 

Arkusz organizacji Szkoły na rok szkolny 2021/2022 został zatwierdzony przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, w uzgodnieniu ze Starostą Stalowowolskim. 

 

§ 5. 

 

1. Na podstawie uchwały nr …………..Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
……………………….. Województwo udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Szkoły w okresie 
od 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w wysokości 340.000 zł (trzysta czterdzieści 
tysięcy 00/100). 

2. Szczegółowe zasady i termin przekazania pomocy finansowej określi odrębna umowa. 

 

§ 6. 

 

1. Zobowiązania i wierzytelności związane z prowadzeniem Szkoły, które staną się wymagalne 
przed dniem 1 września 2021 r., są zobowiązaniami i wierzytelnościami Województwa. 

2. Zobowiązania i wierzytelności związane z prowadzeniem Szkoły niewymagalne przed dniem 
1 września 2021 r. oraz powstałe od dnia 1 września 2021 r. są zobowiązaniami 
i wierzytelnościami Powiatu. 

 

§ 7. 

 

Stan zatrudnienia w Szkole wynika z arkusza organizacji na rok szkolny 2021/2022, 
zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, w uzgodnieniu ze Starostą 
Stalowowolskim. 

 

§ 8. 

 

W przypadku podjęcia przez Powiat decyzji o likwidacji Szkoły, wszelkie czynności z tym 
związane, w szczególności wynikające z ustawy Prawo oświatowe, należą do obowiązków 
Powiatu, który ponosi skutki finansowe likwidacji. 



§ 9. 

 

1. Powiat wyraża zgodę na przejęcie z dniem 1 września 2021 r. praw i obowiązków 
Województwa wynikających z zawartych umów i ponosi odpowiedzialność za zobowiązania 
wynikłe z ich zawarcia powstałe od dnia przejęcia. 

2. Powiat zobowiązuje się z dniem przejęcia prowadzenia Szkoły do poinformowania wszystkich 
stron umów, że wstępuje w prawa i obowiązki Województwa, wynikające z umów, o których 
mowa w ust. 1. 

 
§ 10. 

 

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

 

§ 11. 

 

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 właściwy dla siedziby Województwa. 

 

§ 12. 

 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego 
przejmuje Województwo. 

3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze Stron. 

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo oświatowe, 
ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks cywilny. 
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