
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 9 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Przasnyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 

Przasnyskiego w osobach: 1. Zenon Szczepankowski - Starosta Przasnyski, 2. Tomasz Osowski - Wicesta-

rosta Przasnyski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Anny Tworkowskiej, zwanym dalej „Powie-

rzającym”, a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: 

1. Janusz Welenc - Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier - Wicestarosta Żuromiński przy kontra-

sygnacie Skarbnika Powiatu Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia 

zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodo-

wych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego. 

Podstawą zawarcia porozumienia jest uchwała nr XXX/230/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 lu-

tego 2006r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych oraz uchwała nr IX/85/2007 Rady Powiatu Żuromiń-

skiego z dnia 12 września 2007r. w sprawie przyjęcia zadań publicznych w przedmiocie organizowania na-

uki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe spoza terenu po-

wiatu Żuromińskiego. 

§ 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 klas 

wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego. 

§ 2. Przyjmujące zobowiązuje się: 

1) do przeprowadzenia w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, zgodnie z załącznikiem określają-

cym: 

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 wyżywienia ponosi uczeń. 

§ 3.1. Wysokość dotacji przekazywana przez Powierzającego na konto Przyjmującego jest iloczynem licz-

by 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 2008/2009 ustala się na kwotę 280,00zł (słownie: 

dwieście osiemdziesiąt złotych). 

4. Podstawą wniesienia opłaty za kurs jest nota księgowa wystawiana przez Przyjmującego po zakoń-

czeniu kursu, płatna na konto Przyjmującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty przez Powierzają-

cego i na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej. 

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

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 

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

kursy od dnia 2 lutego 2009r. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009r. oraz podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest Powierzający. 

 

Starosta: 

mgr inż. Zenon Szczepankowski 

Wicestarosta: 

mgr Tomasz Osowski 

Skarbnik Powiatu: 



Anna Tworkowska 

Starosta Żuromiński: 

mgr Janusz Welenc 

Wicestarosta Żuromiński: 

mgr inż. Mieczysław Olszlegier 

Skarbnik Powiatu: 

mgr Irena Brejna 

 

 

Załącznik 

do porozumienia 

 

 

1. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie, wchodzące w skład Powiatowego Centrum 

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

kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Przasnyszu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu. 

2. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez Ośrodek Do-

kształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZS Nr 3 w Ciechanowie: 

a) Kurs III stopnia w zawodzie elektryk, w terminie 2 lutego - 27 lutego 2009r. - 1 uczeń z Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Przasnyszu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasny-

szu, wg imiennego skierowania sporządzonego przez szkołę. 

3. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi plana-

mi i programami nauczania zawodu elektryk i obejmować będą 140 godzin dydaktycznych. 

4. Powierzający wniesie dotację za kurs ogółem: 

1 uczeń x 280,00zł = 280,00zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych). 

 

Starosta: 

mgr inż. Zenon Szczepankowski 

Wicestarosta: 

mgr Tomasz Osowski 

Skarbnik Powiatu: 

Anna Tworkowska 

Starosta Żuromiński: 

mgr Janusz Welenc 

Wicestarosta Żuromiński: 

mgr inż. Mieczysław Olszlegier 

Skarbnik Powiatu: 

mgr Irena Brejna 

 


