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POROZUMIENIE
z dnia 31 października 2012 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego
działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta
Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym”
a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego
działają: 1) Pan Krzysztof Ferorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta
Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty
polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia
w zawodzie elektryk - dla uczniów klas wielozawodowych/młodocianych pracowników Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), Uchwały
Nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawieranie porozumień z Powiatem Węgrowskim w zakresie powierzenia zadań oświatowych oraz Uchwały
Nr XXXIV/240/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia lub
powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół
ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe strony porozumienia ustalają co następuje:
§ 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 zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.
§ 2.1. Strony ustalają, iż Przyjmujący zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych
przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im.
Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w formie kursu określając:
- nazwę placówki realizującej zajęcia, stopień kursu, zawód, termin
- stronę ponoszącą koszty zakwaterowania i wyżywienia uczniów i liczbę uczniów,
- wysokość opłaty i numer konta bankowego.
2. Placówką realizującą zajęcia na kursie II stopnia w zawodzie elektryk w terminie 1 - 26 października
2012r. dla 4 uczniów według imiennego skierowania sporządzonego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im.
Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kochanowskiego w Węgrowie.
3. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi planami
i programami nauczania dla danego zawodu i obejmują 140 godzin dydaktycznych - realizowanych we
właściwych warunkach.
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4. Przyjmujący zapewni zakwaterowanie i wyżywienie dla każdego ucznia. Koszty zakwaterowania
i wyżywienia ponosi uczeń.
5. Powierzający przekaże łączną dotację pokrywającą koszty ww. kursu za 4 uczniów w wysokości
1.320,00zł (4 x 330,00 = 1.320,00), słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty księgowej na konto bankowe w niej wskazane.
§ 3. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
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