
 

 

POROZUMIENIE 

ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO 

z dnia 29 marca 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 reprezento-

wanym przez: Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, Krzysztofa Płochockiego – Wicesta-

rostę 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”. 

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiato-

wym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 

2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Uchwała 

Nr XXIV/196 /09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawiera-

nie porozumień z Powiatem Żuromińskim w zakresie powierzania zadań oświatowych, Uchwała 

Nr IX/85/2007 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 września 2007r. w sprawie: przyjęcia zadań publicz-

nych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształ-

cenie zawodowe spoza terenu Powiatu Żuromińskiego 

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

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

prowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodo-

wych 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 wielo-

zawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, zgodnie z załącznikiem określa-

jącym:  

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.  
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§ 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 Do-

kształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.  

3) Koszt kształcenia jednego ucznia na rok szkolny 2011/2012 ustala się na kwotę 330,00zł (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 wska-

zany w nocie księgowej.  

§ 4. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

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

rze dla Przyjmującego.  

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

kształcanie zawodowe od dnia 5 marca 2012r. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2012r. oraz podle-

ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest Powierzający.  

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

25 marca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teore-

tycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół zawodowych Nr 2 

im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.  

 

Starosta Miński: 

Antoni J. Tarczyński 

Wicestarosta Miński: 

Krzysztof Płochocki 

Skarbnik Powiatu: 

Teresa Bąk 

Starosta Żuromiński: 

Janusz Welenc 

Wicestarosta Żuromiński: 

Mieczysław Olszlegier 

Skarbnik Powiatu: 

Irena Brejna 
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Załącznik 

do Porozumienia 

 

1) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie, wchodzący w skład Powiatowego Cen-

trum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie zobowiązuje się do przeprowadzenia w formie 

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

Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim.  

2) Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez Ośrodek Dokształ-

cania i Doskonalenia Zawodowego przy ZS Nr 3 w Ciechanowie:  

a) Kurs I stopnia w zawodzie blacharz samochodowy, w terminie 5.03.-30.03.2012r. – 7 uczniów z Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, wg imiennych skierowań sporządzonych przez szko-

łę.  

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:  

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