
POROZUMIENIE Nr ZOK 4335/I/3/09 

z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim reprezentowanym przez: 1. Zenona Szczepankowskiego – Sta-

rostę Przasnyskiego, 2. Tomasza Osowskiego – Wicestarostę Przasnyskiego przy kontrasygnacie Anny 

Tworkowskiej – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowa-

nym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Powiatu, 2. Krzysztofa Michalika – Wicestarostę 

Powiatu przy kontrasygnacie Teresy Bąk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie 

powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycz-

nych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu. 

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 (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, art. 

48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 

88, poz. 539 z późn. zm.) oraz uchwała nr XXX/230/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 lutego 2006r. w 

sprawie prowadzenia zadań publicznych oraz uchwała nr XXIX/211/2006 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 

czerwca 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia Powiatem Przasnyskim dotyczącego przejęcia zadań z 

zakresu oświaty. 

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

wania przez „Powierzającego” dotacji na realizację przez „Przyjmującego” zadań z zakresu oświaty polega-

jących na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodo-

wych. 

§ 2. Strony ustalają, iż „Przyjmujący” jako organ prowadzący Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wie-

lozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu w formie kursów, zgodnie z załączni-

kiem określającym: 

- nazwę placówki realizującej zajęcia, 

- stopień kursu, 

- zawód, 

- termin, 

- liczbę uczniów, 

- wysokość opłat, 

- nr konta bankowego, 

- koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz formę ich realizacji. 

§ 3. Opłata za kurs winna być wniesiona przez „Powierzającego” na konto „Przyjmującego” wskazane w 

załączniku do porozumienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej noty księgowej. 

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

§ 5. Porozumienie sporządzono w pięciu egzemplarzach trzy dla strony powierzającej i dwa dla strony 

przyjmującej, w tym jeden egzemplarz strona „Powierzająca” przekazuje do publikacji. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Starosta: 

mgr inż. Zenon Szczepankowski 

Wicestarosta: 

mgr Tomasz Osowski 

Skarbnik Powiatu: 

Anna Tworkowska 

Starosta: 

Antoni J. Tarczyński 

Wicestarosta: 



Krzysztof Michalik 

Skarbnik Powiatu: 

Teresa Bąk 

 

 

Załącznik 

do porozumienia 

 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych 

przedmiotów zawodowych dla 1 ucznia klasy wielozawodowej na kursie III stopnia w zawodzie monter 

instalacji i urządzeń sanitarnych wg imiennego skierowania sporządzonego przez Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Przasnyszu. 

2. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie. 

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

mi i programami nauczania dla danego zawodu. 

4. Zajęcia, o których mowa w pkt 3 obejmują 140 godzin dydaktycznych i będą trwały od dnia 16 lutego 

2009r. do dnia 13 marca 2009r. 

5. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację za-

jęć oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla każdego ucznia. 

6. Powiat Przasnyski przekaże dotację pokrywającą koszty kursu III stopnia w zawodzie monter instalacji 

i urządzeń sanitarnych za 1 ucznia x 280zł = 280zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych) 

7. Dotacja określona w pkt 6 winna być wniesiona przez Powiat Przasnyski na konto Starostwa Powiato-

wego w Mińsku Mazowieckim, Bank 29 1050 1894 1000 0022 7306 1149. 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej noty księgowej. 

8. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń. 

 

Starosta: 

mgr inż. Zenon Szczepankowski 

Wicestarosta: 

mgr Tomasz Osowski 

Starosta: 

Antoni J. Tarczyński 

Wicestarosta: 

Krzysztof Michalik 

Skarbnik Powiatu: 

Teresa Bąk 

 


