
 

POROZUMIENIE Nr 7/2009 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego - Prezydenta 

Miasta Ostrołęka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bożenny Gutowskiej- Jezierskiej zwanymi dalej 

„Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: 1. Jana Baranowskiego - Starostę 

Gostynińskiego, 2. Bolesława Justyńskiego - Wicestarostę Gostynińskiego zwanymi dalej „Przyjmującym” 

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

przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasław-

skich w Ostrołęce. 

Podstawą zawarcia Porozumienia jest art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 

czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 46 i 

art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach Jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 

2008r., Nr 88, poz. 539), uchwała nr 326/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005r. w 

sprawie prowadzenia zadań publicznych. 

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

wania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty, polegają-

cych na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Ze-

społu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. 

§ 2.1. Przyjmujący przyjął na zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych kursu I stopnia w zawo-

dzie murarz - dwóch uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostro-

łęce. Zajęcia w ilości 140 godzin dydaktycznych odbyły się w terminie od 18 maja 2009r. do 12 czerwca 

2009r. 

2. W imieniu Przyjmującego zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1, zrealizował Ośrodek Dokształ-

cania Zawodowego w Gostyninie, ul. Polna 39, 09-500 Gostynin, dla którego organem prowadzącym jest 

Przyjmujący. 

3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia obciążają uczniów. 

§ 3.1. Powierzający przekaże dotację celową za realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 w wysoko-

ści 280zł x 2 uczniów tj.: 560,00zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych). 

2. Powierzający przekaże kwotę dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 na konto Powiatowego Zespołu 

Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. 3-ego Maja 43B - 

PKO BP S.A. O/Gostynin 74 1240 3187 1111 0000 3141 1518 wciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej 

noty księgowej. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Przyjmującemu przysługują odsetki w 

wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia. 

§ 4.. Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzę-

dowego Województwa Mazowieckiego przyjmuje Powierzający. 

§ 5. Porozumienie zostaje sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach, z któ-

rych dwa egzemplarze otrzymuje Przyjmujący i trzy egzemplarze Powierzający. 

 

Prezydent Miasta: 

Janusz Kotowski 

Skarbnik Miasta: 

Bożenna Gutowska – Jezierska 

Starosta Gostyniński: 

Jan Baranowski 
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Bolesław Justyński 

 

 

 


