
 

POROZUMIENIE Nr 1/2009 

z dnia 26 maja 2009 r. 

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

przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego za-

warte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: Antoniego Jana Tarczyńskiego - Starostę 

Mińskiego, Krzysztofa Michalika - Wicestarostę zwanym dalej Powierzającym a Powiatem Węgrowskim 

reprezentowanym przez: Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, Leonarda Rusjana - Wicestaro-

stę Węgrowskiego, zwanym dalej Przyjmującym. 

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

towym (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 z późn. zm.), 

Uchwała Nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawieranie porozumień z Powiatem Węgrowskim w zakresie powierzania zadań oświatowych, uchwała 

nr XXXIV/240/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia lub powierzenia 

zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgim-

nazjalnych realizujących kształcenie zawodowe. 

§ 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 z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 

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

dzie elektryk - 2 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazo-

wieckim oraz kursu II stopnia w zawodzie elektryk dla 1 ucznia z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Po-

wstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 

2. Zajęcia w wymiarze 140 godzin dydaktycznych z przedmiotów zawodowych kursu I stopnia w zawo-

dzie elektryk odbyły się w terminie od 9 marca do 3 kwietnia 2009 roku oraz kursu II stopnia w zawodzie 

elektryk od 11 maja do 5 czerwca 2009r. - zgodnie z harmonogramem i terminarzem kursów opracowanym 

przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowiec-

kim. 

3. W imieniu Przyjmującego zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 zrealizował Zespół Szkół Po-

nadgminazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów dla 

którego organem prowadzącym jest Przyjmujący. 

§ 3.1. Powierzający przekaże dotację celową za realizację zadań, o których mowa w § 2 w wysokości 

280zł x 3 uczniów, tj.: 840zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych) na konto Przyjmującego w terminie 14 

dni od dnia otrzymania noty, o której mowa w ust. 2. 

2. Podstawą wniesienia opłaty jest nota księgowa wystawiona przez Przyjmującego. 

§ 4. Porozumienie sporządzono w 6 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Powierzającego, 2 egzem-

plarze dla Przyjmującego, a 2 egzemplarze Powierzający przekaże do publikacji. 

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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