
 

ANEKS Nr 5 

zawarty w dniu 16 listopada 2010r. pomiędzy Powiatem Mławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powia-

tu, w imieniu którego działają: 1. Włodzimierz A. Wojnarowski - Starosta Mławski, 2. Barbara Gutowska - 

Wicestarosta Mławski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Kowalskiej zwanym dalej „Powie-

rzającym” a Powiatem Płońskim, w imieniu którego działają: 1. Jan Mączewski - Starosta Płoński, 2. Andrzej 

Stolpa - Wicestarosta Płoński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anetty Gołaszewskiej do porozumie-

nia zawartego w dniu 1 marca 2006r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Płońskim w sprawie po-

wierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów za-

wodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego” ze zm., zawarty na 

podstawie § 5 porozumienia, o następującej treści. 

§ 1. Załącznik do porozumienia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu i 

stanowi jego integralną część. 

§ 2. Inne postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

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

§ 4. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniów kie-

rowanych na kurs od dnia 1 września 2010r. 

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

Stroną ogłaszającą jest „Powierzający”. 

Starosta: 

Włodzimierz A. Wojnarowski 

Wicestarosta: 

Barbara Gutowska 

Skarbnik Powiatu: 

Elżbieta Kowalska 

Starosta: 

Jan Mączewski 

Wicestarosta: 

Andrzej Stolpa 

Skarbnik: 

Anetta Gołaszewska 

 

 

Załącznik 

do aneksu nr 5 

 

1. Zespół Szkół nr 1 w Płońsku zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów 

zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie. 

2. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany na okres od  

1 września 2010r. do 31 grudnia 2010r. przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZS Nr 3 

w Ciechanowie. 

a) kurs III stopnia mechanik pojazdów samochodowych w terminie od 4 września 2010r. – 29 wrze-

śnia 2010r. - 19 uczniów 

wg imiennych skierowań sporządzonych przez Zespół Szkół Nr 3 w Mławie, 

3. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie zobowiązującymi pla-

nami i programami nauczania danego zawodu. 

4. Powierzający wniesie opłatę za kurs (dotację) ogółem: —19 uczniów x 300,00zł = 5 700,00zł (słownie: 

pięć tysięcy siedemset złotych). 

5. Niewykorzystana dotacja winna być zwrócona w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniego kur-

su określonego harmonogramem zapisanym w pkt 2 załącznika. 

 

Starosta: 

Włodzimierz A. Wojnarowski 

Wicestarosta: 



Barbara Gutowska 

Skarbnik Powiatu: 

Elżbieta Kowalska 

Starosta: 

Jan Mączewski 

Wicestarosta: 

Andrzej Stolpa 

Skarbnik: 

Anetta Gołaszewska 
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