
 

ANEKS Nr 8 

zawarty w dniu 8 listopada 2010r. pomiędzy Powiatem Mławskim, reprezentowanym przez Zarząd 

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

Gutowska - Wicestarosta Mławski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Kowalskiej     

zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Gostynińskim w imieniu, którego działają: 1. Jan Bara-

nowski - Starosta Gostyniński, 2. Zofia Korycka - Członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika          

- Elżbiety Kijek zwanym dalej „Przejmującym” do porozumienia z dnia 12 marca 2007r. zawartego   

pomiędzy powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu 

edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych 

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

wie § 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 egzemplarze dla każdej ze stron. 

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

rowanych od 1 września 2010r. 

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Stroną ogłaszającą jest „Powierzający”. 

 

Starosta Mławski: 

Włodzimierz A. Wojnarowski 

Wicestarosta: 

Barbara Gutowska 

Skarbnik Powiatu: 

Elżbieta Kowalska 

Starosta Gostyński: 

Jan Baranowski 

Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego: 

Zofia Korycka 

Skarbnik Powiatu Gostynińskiego: 

Elżbieta Kijek 
 

 

Załącznik 

 do aneksu nr 8 

 

1. Centrum Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie zobowiązuje się do przeprowa-

dzenia 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 Cie-

chanowie. 

a) kurs II stopnia w zawodzie mech. operator pojazdów i maszyn rolniczych w terminie od 2 listopada 

2010r. – 26 listopada 2010r. - 6 uczniów, 

b) kurs II stopnia w zawodzie blacharz samochodowy - w terminie od 4 października 2010r. – 

29 października 2010r. - 6 uczniów, 

c) kurs II stopnia w zawodzie murarz w terminie od 4 października 2010r. – 29 października 2010r. – 

2 uczniów, 

d) kurs II stopnia w zawodzie elektryk w terminie od 29 listopada 2010r. – 23 grudnia 2010r. – 

3 uczniów, 

e) kurs III stopnia w zawodzie mech. operator pojazdów i maszyn rolniczych w terminie od 29 listo-

pada 2010r. – 23 grudnia 2010r. - 3 uczniów, 



f) kurs III stopnia w zawodzie rzeźnik-wędliniarz w terminie od 29 listopada 2010r. – 23 grudnia 

2010r. -  

1 uczeń 

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: —21 uczeń x 300,00zł - 6 300,00zł (słownie: 

sześć tysięcy trzysta 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 Mławski: 

Włodzimierz A. Wojnarowski 

Wicestarosta: 

Barbara Gutowska 

Skarbnik Powiatu: 

Elżbieta Kowalska 

Starosta Gostyński: 

Jan Baranowski 

Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego: 

Zofia Korycka 

Skarbnik Powiatu Gostynińskiego: 

Elżbieta Kijek 

 


