
ANEKS Nr 1 

zawarty w dniu 30 grudnia 2008r. pomiędzy Powiatem Legionowskim reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu Legionowskiego, w imieniu którego działają: 1. Pan Jan Grabiec – Starosta Legionowski, 2. Pan 
Janusz Kubicki – Wicestarosta Legionowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Grażyny 
Szczubełek, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Po-
wiatu Płońskiego, w imieniu którego działają: 1. Pan Jan Józef Mączewski – Starosta Płoński, 2. Pan An-
drzej Stolpa – Wicestarosta Płoński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej zwa-
nym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia nr 2/08 zawartego w dniu 19 marca 2008r. pomiędzy Powia-
tem Legionowskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegające-
go na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodo-
wych Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Dębem kierowanych przez Powierzającego, zawarty na podstawie § 5 Porozumienia, o następują-
cej treści: 

§ 1. 

1) § 2 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 

Strony ustalają, iż Przyjmujący zobowiązuje się w okresie od 31 marca 2008r. do 31 grudnia 2008r. do 
odpłatnego zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w for-
mie kursów dokształcających dla 29 uczniów skierowanych w imieniu Powierzającego przez Dyrektora 
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem, 

2) § 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 

1. Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację celową na sfinansowanie zadania, o którym mowa w 
§ 1 w łącznej wysokości 7680,00zł (słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych). 

2. Powierzający przekaże kwotę, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Przyjmującego w termi-
nie 21 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez Przyjmującego po zakończeniu kur-
su.” 

§ 2. 

Inne postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. 

Aneks sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 4. 

Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniów kierowanych 
na kursy od dnia 31 marca 2008r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego. Stroną ogłaszającą jest Powierzający. 
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