
 

 

ANEKS NR 6 

z dnia 5 września 2018 r. 

do porozumienia z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie finansowania kształcenia uczniów  

klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

zawarty pomiędzy 

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez: 

Zarząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają: 

Starosta Oleski – Stanisław Belka, 

Wicestarosta – Roland Fabianek 

zwanym dalej „Przekazującym” 

a  

Miastem Gliwice reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego działa: 

Zastępca Prezydenta Miasta – Krystian Tomala 

zwanym dalej „Przyjmującym”. 

Działając na podstawie uchwały nr IX/64/03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003 roku  

w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,  

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1993) oraz zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z dnia 28 marca 2017 r. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 703), strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1.1. W § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Przekazującego zobowiązują się do finansowania 

kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby 

skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości 400 zł.”. 

2. W § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2018/2019.”. 

§ 2. Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Niniejszy aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania  

od dnia 1 września 2018 roku. 
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§ 4. Niniejszy aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

§ 5. Niniejszy aneks do porozumienia został zawarty w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Miasta Gliwice, dwa egzemplarze dla Powiatu Oleskiego. 
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