
UCHWAŁA Nr VI/48/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA 

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego 

prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 17 i 18 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XXXVI/297/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 

przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Żeromskiego w Żyrardowie wprowadza się zmiany do Porozumienia między Miastem 

Żyrardów a Powiatem Żyrardowskim w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr VI/48/l 9 
Rady Miasta Żyrardowa 
z dnia 21 lutego 2019 r.

ANEKS Nr 3

do Porozumienia z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żyrardowski 

gminie Miasto Żyrardów zadania własnego w zakresie prowadzenia Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Janiny 
Jadwigi Kacperskiej 6A

zawarty w dniu......................................... w Żyrardowie pomiędzy

Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45, reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego w osobach:

1. Beata Sznajder - Starosta Powiatu Żyrardowskiego

2. Krzysztof Roman Dziwisz - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Edyty Fedorowicz,

zwanym w treści Porozumienia „Powiatem” 

a

gminą Miasto Żyrardów z siedzibą w Żyrardowie przy Placu Jana Pawła II nr 1 

reprezentowaną przez:

1. Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Anny Krupy, 

zwaną w treści Porozumienia „Gminą”.

Na podstawie art. 8 ust. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXIX/169/09 Rady Powiatu 

Żyrardowskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia gminie Miasto Żyrardów 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej oraz 

na podstawie uchwały Nr XXXVI/297/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2009 r. 

w sprawie przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Żeromskiego, strony Porozumienia postanawiają, co następuje,

§1.
W § 1 Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Gmina będzie samodzielnie decydowała o zasadach i warunkach rekrutacji 

do Liceum oraz organizacji i funkcjonowaniu szkoły z zastrzeżeniem ust. 5.”;



2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Liczba uczniów klas pierwszych w danym roku szkolnym nie może być wyższa 

niż 192. W roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów zrekrutowanych do pierwszych 

klas nie może przekraczać 256.”.

§2.

Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§3.

Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§4.

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
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