
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 2 listopada 2012 r. 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych 

przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 

Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim 

reprezentowanym przez: Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, Krzysztofa Płochockiego 

– Wicestarostę Mińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Bąk zwanym dalej 

Powierzającym a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez: Janusza Welenca – Starostę 

Żuromińskiego, Mieczysława Olszlegiera – Wicestarostę Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika 

Powiatu – Ireny Brejna, zwanym dalej Przyjmującym.”  

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania 

przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na 

przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim.  

§ 2. Przyjmujący zobowiązuje się:  

1. do przeprowadzenia w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem 

określającym:  

a) nazwę placówki realizującej zajęcia,  

b) stopień kursu,  

c) zawód,  

d) termin,  

e) liczbę uczniów,  

f) wysokość opłaty,  

2. do zapewnienia odpłatnie, we właściwych warunkach, realizacji zajęć oraz zakwaterowania i wyżywienia 

dla każdego ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.  

§ 3.1. Wysokość dotacji przekazywana przez Powierzającego na konto Przyjmującego jest iloczynem liczby 

uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia.  

2. Koszt kształcenia jednego ucznia ustalany jest dla Województwa Mazowieckiego przez Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.  

3. Koszt kształcenia jednego ucznia na rok szkolny 2012/2013 ustala się na kwotę 330,00 zł (słownie: 

trzysta trzydzieści złotych).  

4. Podstawą wniesienia opłaty za kurs jest nota księgowa wystawiana przez Przyjmującego, płatna na konto 

Przyjmującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty przez Powierzającego i na rachunek bankowy 

wskazany w nocie księgowej.  
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§ 4. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 5. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Powierzającego, 

2 egzemplarze dla Przyjmującego.  

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniów kierowanych na 

dokształcanie zawodowe od dnia 1 października 2012r. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2013r. 

oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest 

Powierzający.  

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia tracą moc postanowienia porozumienia z dnia 29 

marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć 

teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 

  

 Starosta Miński: 

Antoni Jan Tarczyński 

Wicestarosta Miński: 

Krzysztof Płochocki 

Skarbnik Powiatu Mińskiego: 

Teresa Bąk 

Starosta Żuromiński: 

Janusz Welenc 

Wicestarosta Żuromiński: 

Mieczysław Olszlegier 

Skarbnik: 

Irena Brejna 
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Załącznik Nr 1 

do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Mińskim, 

a Powiatem Żuromińskim w dniu 19 października 2012 r.  

 

1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie, wchodzący w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie zobowiązuje się do przeprowadzenia w formie 

kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.  

2. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZS Nr 3 w Ciechanowie:  

Kurs II stopnia w zawodzie blacharz samochodowy, w terminie 01.10.-26.10.2012r. – 7 uczniów z Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, wg imiennych skierowań sporządzonych przez szkołę.  

3. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi planami 

i programami nauczania zawodu blacharz samochodowy.  

4. Powierzający wniesie dotację za kurs ogółem:  

7 uczniów x 330,00 zł = 2 310,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziesięć złotych).  

 

 Starosta Miński: 

Antoni Jan Tarczyński 

Wicestarosta Miński: 

Krzysztof Płochocki 

Skarbnik Powiatu Mińskiego: 

Teresa Bąk 

Starosta Żuromiński: 

Janusz Welenc 

Wicestarosta Żuromiński: 

Mieczysław Olszlegier 

Skarbnik: 

Irena Brejna 
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