
 

 

POROZUMIENIE 

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań  

z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradztwa metodycznego  

i udzielenia dotacji celowej. 

W dniu 1 kwietnia 2014 roku w Warszawie pomiędzy 

Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu 

którego działają: 

1. Leszek Ruszczyk - Wicemarszałek, 

2. Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego, określonym dalej jako "Województwo" 

a Powiatem Płockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Płocku, w imieniu którego działają: 

1. Michał Boszko – Starosta Płocki 

2. Jan Ciastek – Wicestarosta, określonym dalej jako „Powiat”, NIP 774 - 24 - 16 - 171 

zawarte zostało porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat. 

§ 2.1. Strony Porozumienia ustalają, iż zadania, o których mowa w § 1, będzie wykonywało Mazowieckie 

Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26 – jako jednostka 

organizacyjna Województwa zwana dalej „MSCDN”. 

2. Realizację zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor MSCDN powierza nauczycielom doradcom 

metodycznym w porozumieniu ze Starostą Płockim. 

3. W przypadku braku doradcy metodycznego w danym obszarze, zadania, o których mowa w ust. 1, 

Dyrektor MSCDN zleca specjalistom merytorycznym i nauczycielom o uznanym dorobku zawodowym 

w porozumieniu ze Starostą Płockim. 

§ 3.1. Do zadań, o których mowa w § 1, należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad 

pedagogicznych w: 

a) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

b) doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych; 

c) rozwijaniu umiejętności metodycznych; 

d) podejmowaniu działań innowacyjnych. 

2. Zakres zadań będzie realizowany do wysokości środków przekazanych przez Powiat, zgodnie z § 4. 
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§ 4.1. Na realizację zadania objętego przedmiotem Porozumienia Powiat zobowiązuje się do przekazania na 

rzecz Województwa kwoty 20 175 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych) w terminie 

do dnia 31 maja 2014 r. na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego PKO BP S.A. IX 

Oddział Warszawa 78 1020 1097 0000 7202 0007 5507. 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 jest dotacją celową. 

3. Środki wydatkowane na inny cel niż objęty Porozumieniem podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od 

daty zgłoszenia wniosku o ich zwrot przez Powiat z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji. 

4. Środki nie wydatkowane w całości, na cel wskazany w Porozumieniu, podlegają zwrotowi do 15 stycznia 

2015 r. na konto Powiatu. 

§ 5. Podstawą przekazania Województwu środków finansowych jest wniosek Powiatowego Zespołu 

Ekonomicznego Szkół w Płocku skierowany do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku. 

§ 6. Województwo zapewnia prawidłową realizację przyjętych w ramach Porozumienia zadań. 

§ 7.1. Województwo przedłoży Powiatowemu Zespołowi Ekonomicznemu Szkół w Płocku rozliczenie 

otrzymanej dotacji w układzie rzeczowym oraz finansowym do dnia 21 stycznia 2015 roku. 

2. Powiat zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania przekazanych 

środków finansowych i uzyskanych efektów poprzez wgląd do dokumentacji i żądania od placówki 

dodatkowych wyjaśnień. 

§ 8. Porozumienie w zakresie powierzonego zadania zostaje zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku 

do 31 grudnia 2014 roku. 

§ 9. Porozumienie zawarto na podstawie: 

a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), 

c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537z póżn. zm.). 

§ 10. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron za 3 - miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia przez którąkolwiek ze stron, niewykorzystane 

środki zostaną zwrócone do końca upływu okresu wypowiedzenia. 

§ 11. Spory majątkowe wynikłe z Porozumienia rozpatruje sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Województwa. 

§ 12.1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego 

Województwa Mazowieckiego przejmuje Powiat. 

§ 13. Porozumienie zostaje sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze 

otrzymuje Województwo i 2 egzemplarze Powiat. 

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 

2014 r. 

 

  

 

Wicemarszałek: 

Leszek Ruszczyk 

Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 

Mirosław Krusiewicz 

 Starosta Płocki: 

Michał Boszko 

Wicestarosta: 

Jan Ciastek 
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