
 

 

POROZUMIENIE Nr 3/2018 

GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK 

z dnia 23 stycznia 2018 r. 

w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - 

uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 

zawarte pomiędzy Gminą Miasto Włocławek reprezentowaną przez:  

Prezydenta Miasta Włocławek dr Marka Wojtkowskiego,  

a Powiatem Radziejowskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu reprezentowany przez  

Starostę Powiatu Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka  

i Wicestarostę Sławomira Staniszewskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Urszuli Kwaśnej  

zawarto porozumienie o następującej treści: 

 

1. Porozumienie dotyczy teoretycznego dokształcania zawodowego na kursach 4 tygodniowych zgodnie 

z zakresem i terminarzem młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych z Powiatu 

Radziejowskiego w okresie: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Koszt kształcenia 30 uczniów 

w cyklu  4 tygodniowym wynosi 11.170,00 złotych (jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). 

2. Starostwo Powiatowe przekaże kwotę należności za kurs na konto: Urząd Miasta Włocławek PKO BP 

SA O/Włocławek 19 10205170 0000150200089318. 

3. W przypadku pojedynczych uczniów w zawodzie kształcenie może odbywać się w innym Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 

4. Rozliczenie należności uwzględniające liczbę uczniów, będzie dokonywane każdorazowo po 

zakończeniu kursu i doręczane niezwłocznie płatnikowi. Do rozliczenia dołączona będzie imienna lista 

uczestników kursu. 

5. Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w pkt 1. 

6. Opłata z rozliczenia ilościowego będzie wnoszona w ciągu 30 dni po zakończeniu kursu. 

7. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt 6 Gminie Miasto Włocławek przysługują 

odsetki. 

8. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. i wchodzi w życie 

z dniem 01 stycznia 2018 r. 

9. Nieuiszczenie opłat za szkolenie uczniów określonych w pkt. 1 w terminie wskazanym w pk. 6 jest 

podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i odmowy przyjęcia uczniów na 

szkolenie w następnych kursach. 

10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

11. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
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14. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

   Gmina Miasto Włocławek        Powiat Radziejowski 

  

Prezydent 

Marek Wojtkowski 

Starosta 

Jarosław Kołtuniak 

 

Wicestarosta 

Sławomir Staniszewski 

 

Skarbnik 

Urszula Kwaśna 
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