
 
Uchwała Nr XXXII/281/2010 
Rady Powiatu w Lubaczowie 

z dnia 22 kwietnia 2010 r. 
 
 

w sprawie przekazania Gminie Lubaczów do realizacji zadania własnego Powiatu 
Lubaczowskiego, polegającego na załoŜeniu i prowadzeniu Szkolnego Schroniska 

MłodzieŜowego w Krowicy Samej. 
 
 

Na podstawie art. 5 ust 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a i 5b  
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.), 
 
 

Rada Powiatu w Lubaczowie uchwala, co następuje: 
 

§1 
 
Zawiera się porozumienie w sprawie przekazania Gminie Lubaczów do realizacji zadania 
własnego Powiatu Lubaczowskiego, polegającego na załoŜeniu i prowadzeniu Szkolnego 
Schroniska MłodzieŜowego w Krowicy Samej, w brzmieniu stanowiącym załącznik  
do niniejszej uchwały. 
 

§2 
 
Wykonanie zadania powierza się Zarządowi Powiatu Lubaczowskiego. 
 

§3 
 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady 
Powiatu. 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXXII/281/2010 

Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. 
 
 

P O R O Z U M I E N I E 
 

 
zawarte dnia 22 kwietnia 2010 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim, w imieniu którego 
działa Zarząd reprezentowany przez : 
 

1. Pana Józefa Michalika- Starostę Lubaczowskiego 
2. Pana Krzysztofa Szpyta – Wicestarostę Lubaczowskiego 
 

a 
 
Gminą Lubaczów reprezentowaną przez: 
 

1. Pana Wiesława Kapel – Wójta Gminy Lubaczów 
 

w sprawie przekazania Gminie Lubaczów do realizacji zadania własnego Powiatu 
Lubaczowskiego, polegającego na załoŜeniu i prowadzeniu Szkolnego Schroniska 
MłodzieŜowego w Krowicy Samej. 
 
                  Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2001r, nr 142 poz.1592 z późn. zm.) i art. 8 ust 2a  
i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania 
placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieŜy w tych placówkach  
oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 
placówkach z dnia 07 marca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 52, poz.467) oraz uchwały  
Nr XLIII/433/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zawarcia 
Porozumienia o przyjęciu zadania Powiatu Lubaczowskiego dotyczącego załoŜenia  
i prowadzenia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Krowicy Samej i uchwały  
Nr XXXII/281/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie 
przekazania Gminie Lubaczów do realizacji zadania własnego Powiatu Lubaczowskiego, 
polegającego na załoŜeniu i prowadzeniu Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Krowicy 
Samej. 
 

Strony porozumienia ustalają, co następuje: 
 

§1 
 

Powiat Lubaczowski z dniem 22 kwietnia 2010 r. przekazuje Gminie Lubaczów zadanie 
własne polegające na załoŜeniu i prowadzeniu Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego  
w Krowicy Samej, zwanego dalej w skrócie ”Schroniskiem”, a Gmina Lubaczów powyŜsze 
zadanie przyjmuje do realizacji na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. 
 
 



§2 
 
Powiat Lubaczowski przekazuje, a Gmina Lubaczów przejmuje w stosunku do Schroniska 
wszystkie prawa i obowiązki organu prowadzącego, a w szczególności: 
 

1. Zorganizowanie działalności Schroniska poprzez: 
 

1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy krajoznawstwa i róŜnych form 
turystyki jako aktywnych form wypoczynku, 

2) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej,  
3) zapewnienie dzieciom i młodzieŜy oraz ich opiekunom tanich miejsc 

noclegowych, zgodnie z obowiązującym cennikiem, 
4) zapewnienie opieki i wychowanie dzieci i młodzieŜy przebywających  

w Schronisku. 
 

§3 
 

Celem realizacji zadania określonego w § 1 Gmina Lubaczów zobowiązuje się zapewnić 
w Schronisku standardy określone w § 7-9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i młodzieŜy w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2005 r. Nr 52, 
poz.467) tj.: 
 

1) odpowiednią powierzchnię mieszkalną, 
2) wyposaŜenie pokoi zgodnie z obowiązującymi standardami (łóŜka lub tapczany, 

kołdry lub koce, bielizna pościelowa, szafy ubraniowe), 
3) łazienkę wyposaŜoną w : umywalki z lustrem, natryski, bieŜąca zimną i ciepłą 

wodę oraz WC, 
4) kuchnię samoobsługową z podstawowym wyposaŜeniem i pomieszczenie  

do spoŜywania posiłków, 
5) ogrzewanie centralne lub inne zapewniające utrzymanie w pomieszczeniach 

odpowiedniej temperatury,  
6) pomieszczenia do przechowywania bagaŜu lub sprzętu turystycznego, 
7) oddzielne pomieszczenia do przechowywania sprzętu gospodarczego, czystej  

i brudnej pościeli oraz suszenia odzieŜy, 
8) informacje turystyczną , udostępniającą wykaz niezbędnych numerów telefonów, 

informację o zakładzie komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie Ŝywieniowej 
a takŜe informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych, 

9) statut i regulamin schroniska, cennik opłat za usługi oraz ksiąŜkę Ŝyczeń  
w miejscu ogólnie dostępnym. 

 
§4 
 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego porozumienia i prowadzeniem 
Schroniska ponoszone będą przez Gminę Lubaczów. 

 
 
 
 



§5 
 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
2. Porozumienie moŜe zostać rozwiązane przez kaŜdą ze stron za wypowiedzeniem 

dokonanym na piśmie w terminie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem sezonu.  
3. Powiat Lubaczowski zobowiązuje się poinformować ministra właściwego do spraw 

oświaty o przekazaniu zadania celem naliczenia naleŜnej subwencji oświatowej  
dla Gminy Lubaczów jako organu prowadzącego Schronisko. 

 
§6 
 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia oraz uzupełnienia wymagają zgody obu stron  
i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§7 
 

Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§8 
 
Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 – jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 - dla 
kaŜdej ze stron. 
 

§9 
 
Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 

PODPISY 
 
 
Za Powiat Lubaczowski:      Za Gminę Lubaczów: 
 
 
 
……………………………..     ………………………………… 
 
 
 
 
……………………………..                                                    
 
 
 


