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 projekt 

 UMOWA Nr …………………… 

 

zawarta w dniu ………….. r. pomiędzy: 

Gminą Trzcianka, zwaną dalej Gminą, z siedzibą w Trzciance, ul. Sikorskiego 7, 

reprezentowaną przez Krzysztofa Czarneckiego – Burmistrza Trzcianki,  

a 

Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi „PRZYJAŹN” w Rychliku, zwanym dalej 

Stowarzyszeniem,  z siedzibą w Przyłękach  Nr 38A, 64 – 980 Trzcianka, 

Nr KRS – 0000471770, NIP – 763-212-71-70, reprezentowanym przez 

Małgorzatę Wylegałę – Prezesa Stowarzyszenia  
w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Przyłękach. 

 

Strony ustaliły, co następuje: 

 

§ 1. 1. Gmina, na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwaną dalej ustawą o systemie oświaty,  

w związku z  Uchwałą Nr ……………. Rady Miejskiej Trzcianki z dnia ……r. 

w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Przyłękach osobie 

prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, przekazuje 

Stowarzyszeniu a Stowarzyszenie zobowiązuje się prowadzić, w obiekcie,  

o którym mowa w § 3, publiczną Szkołę Podstawową w Przyłękach wraz  

z oddziałem przedszkolnym, z siedzibą w Przyłękach 38A, zwaną dalej 

„szkołą”, z ustalonym obwodem, do którego należą wsie Przyłęki, Biernatowo, 

Górnica. 

2. Stowarzyszenie nie może zlecić prowadzenia szkoły innemu podmiotowi. 

 

§ 2. 1. Gmina użycza na czas trwania niniejszej umowy Stowarzyszeniu do 

bezpłatnego używania mienie szkoły składające się ze środków trwałych  

i wyposażenia, wykazane w protokole zdawczo-odbiorczym, sporządzonym na 

podstawie inwentaryzacji. Wszelkie usterki zmniejszające znacząco wartość 

przekazanego mienia szkoły zostaną opisane w protokole zdawczo-odbiorczym. 

2.  Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Stowarzyszenie 

oznacza, że potwierdza ono odbiór rzeczy, o których mowa w ust. 1, oraz że 

zapoznało się z ich stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

3. Stowarzyszenie zobowiązuje się, że będzie używało rzeczy oddanych mu 

do używania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz że nie odda rzeczy użyczonych 

osobie trzeciej do używania, chyba że za pisemną zgodą Gminy. 

4. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem rzeczy użyczonych, tak aby 

zachować je w stanie nie pogorszonym, pokrywa Stowarzyszenie. 

5. Stowarzyszenie zobowiązuje się do dokonywania wszelkich, na własny 

koszt, napraw koniecznych do korzystania z rzeczy zgodnie z ich 

przeznaczeniem, jednakże Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za 
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zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Jeżeli koszty 

naprawy przekroczą koszty zakupu nowej rzeczy Gmina i Stowarzyszenie 

zgodnie postanowią o dalszym przeznaczeniu określonej rzeczy.   

6. Po zakończeniu prowadzenia szkoły Stowarzyszenie obowiązane jest, 

zgodnie z trybem określonym w ust. 1, zwrócić Gminie mienie szkoły w stanie 

nie pogorszonym. 

7. Gmina przekazuje Stowarzyszeniu protokołem zdawczo-odbiorczym 

dokumentację szkoły w podziale na kategorie: 

1) dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki, 

2) dokumentacja kadrowa, 

3) dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp, 

4) kartoteki płac i imienny wykaz pracowników z kwotą odprowadzonego 

podatku dochodowego za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014r.  

 

§ 3.1. Gmina oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej 

budynkiem szkoły wraz z kotłownią, położonej w Przyłękach 38A, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 166/6 o pow. 0,8842 ha, zapisanej 

w księdze wieczystej KW PO1T/00012310/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Trzciance - Wydział Ksiąg Wieczystych. 

2. Gmina oddaje w użyczenie nieruchomość, określoną w ust. 1,  

a Stowarzyszenie nieruchomość tę w użyczenie przyjmuje, na czas trwania 

niniejszej umowy. 

3. Nieruchomość będąca przedmiotem umowy jest przeznaczona na cele 

oświatowe, sportowe i kulturalne. 

4. Stowarzyszenie zobowiązuje się do używania nieruchomości, określonej 

w ust. 1, zgodnie z jej przeznaczeniem, a także wymaganiami prawidłowej 

gospodarki. 

5. Stowarzyszenie zobowiązane jest do ubezpieczenia przedmiotu użyczenia  

z wyposażeniem, o którym mowa w § 2. 

6. Stowarzyszenie zobowiązuje się do dokonywania remontów i bieżących 

napraw przedmiotu użyczenia, celem zachowania przedmiotu użyczenia 

w stanie nie pogorszonym. 

7. Stowarzyszenie ma prawo dokonywania nakładów zwiększających 

wartość przedmiotu użyczenia za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo 

w formie pisemnej z Gminą. Gmina dopuszcza możliwość zwrotu nakładów 

zwiększających wartość przedmiotu użyczenia pod warunkiem zawarcia w tej 

sprawie odrębnego porozumienia. 

8. Bez pisemnej zgody Gminy Stowarzyszenie nie może zmienić 

przeznaczenia przedmiotu użyczenia. 

9. Stowarzyszenie nie jest uprawnione do oddania przedmiotu użyczenia  

w poddzierżawę ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez pisemnej 

zgody Gminy. 



3 

 

10. Stowarzyszenie zobowiązane jest udostępnić Gminie przedmiot 

użyczenia z wyposażeniem, o którym mowa w § 2, w celu organizacji wyborów, 

konsultacji, referendów, spotkań organizowanych przez sołtysa, radę sołecką i 

zebrań mieszkańców oraz do przechowywania majątku gminy Trzcianka, 

będącego na stanie sołectwa Przyłęki. Przekazanie majątku nastąpi na podstawie 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 

§ 4. 1. Stowarzyszenie przejmuje pracowników szkoły, o której mowa w § 1: 

1) na zasadach ogólnych, w trybie art. 23
1
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – dotyczy 

pracowników samorządowych; 

2) w trybie art. 5 ust. 5l-5r ustawy o systemie oświaty – dotyczy nauczycieli. 

2. Stowarzyszenie nie przewiduje zatrudnienia pracowników ds. obsługi 

księgowo – kadrowej. 

 3. Gmina, zgodnie z art. 5 ust. 5l ustawy o systemie oświaty, 

poinformowała pracowników szkoły o nowych warunkach pracy i płacy, 

przedstawionych przez Stowarzyszenie. 

 

§ 5. Gmina Trzcianka, dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno - 

obsługowych będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierają-

cych świadczenie kompensacyjne, dla których przejmowana szkoła była ostat-

nim miejscem pracy przed 1 września 2014r., zobowiązuje się wskazać szkołę, 

w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

 

§ 6. 1. Gmina przejmie prowadzenie szkoły, o której mowa w § 1, jeżeli 

Stowarzyszenie prowadzące szkołę: 

1) nie wykonało polecenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 lub 2 ustawy  

o systemie oświaty, 

2) narusza ustawę o systemie oświaty, 

3) narusza warunki prowadzenia szkoły określone w umowie, 

4) zostanie wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego, 

5) jest podmiotem prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego 

prowadzenia działalności oświatowej.  

2. Przejęcie, o którym mowa w ust. 1, polega na niezwłocznym, tj. nie 

później niż w ciągu 7 dni, przekazaniu przez Stowarzyszenie: 

1) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego: 

a) prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji,  

o której mowa w § 2 ust. 7, 

b) mienia szkolnego, o którym mowa w § 2, na podstawie sporządzonej 

drogą spisu z natury inwentaryzacji na dzień przejęcia szkoły, 

2) nieruchomości, o której mowa w § 3 ust.1, 

3) rozliczenia finansowego wykorzystania dotacji, o której mowa w § 8,  

4) niewykorzystanej przez Stowarzyszenie dotacji na rzecz Gminy. 
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3. W przypadku przejęcia, o którym mowa w ust. 1, umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły przez Gminę.  

 

§ 7. 1. Gmina może kontrolować przestrzeganie warunków niniejszej 

umowy przez Stowarzyszenie zgodnie z trybem kontroli określonym  

w obowiązującej na dzień kontroli uchwale Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Trzcianka nie 

jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania.  

2. Stowarzyszenie jest obowiązane udostępnić przedmiot użyczenia Gminie 

na każde żądanie, celem kontroli. 

 

§ 8. Stowarzyszenie zobowiązuje się, zgodnie z celem określonym w § 1,  

w szczególności do: 

1) zapewnienia oferty edukacyjnej na poziomie nie niższym niż  

w funkcjonującej do dnia przekazania samorządowej Szkoły Podstawowej 

w Rychliku, 

2) zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

3) modernizacji oraz zakupów, w ramach dotacji podmiotowej, środków 

trwałych, materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 

stanowiących własność Gminy, niezbędnych do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów oraz wykonywania innych zadań statutowych,  

4) zapewnienia obsługi finansowej, w tym wykonywania czynności,  

o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości oraz administracyjnej i organizacyjnej szkoły, 

5) współpracy z Gminą w zakresie corocznej rekrutacji do przedszkoli  

i szkół, w tym przestrzegania ustaleń i terminów określonych przez 

Gminę. 

 

§ 9. Stowarzyszenie otrzymywać będzie od dnia 1 września 2014 r. dotację, 

której wysokość, tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości jej wykorzystania określa obowiązująca uchwała Rady Miejskiej 

Trzcianki. 

 

§ 10. 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 września 2014 r. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

3. Stowarzyszenie może rozwiązać niniejszą umowę, w przypadkach 

określonych w art. 5 ust. 5k ustawy o systemie oświaty, z zachowaniem 

sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 

danego roku. 
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§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

  

§ 12. Mogące wynikać z umowy spory rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy według siedziby Gminy. 

 

§ 13. Wszelkie zmiany umowy wymagają uzgodnienia stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Forma pisemna wymagana jest także dla 

oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej umowy. 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze 

dla Gminy, 1 egzemplarz dla Stowarzyszenia. 

 

 

         STOWARZYSZENIE                       GMINA 

 

1/ ………………………….                                         ….……………………… 

 

2/ …………………………. 


