
 

 

POROZUMIENIE NR OR.031.23.2019 

 

z dnia 10 grudnia 2019 r. 

 

przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.  

Pomiędzy  

Powiatem Wągrowieckim z siedzibą w Wągrowcu reprezentowanym przez:  

Starostę – Pana Tomasza Kranca  

Wicestarostę – Pana Michała Piechockiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Danuty Królczyk,  

zwanym dalej Przyjmującym  

a  

Powiatem Nowotomyskim z siedzibą w Nowym Tomyślu reprezentowanym przez:  

Starostę – Pana Andrzeja Wilkońskiego  

Wicestarostę - Pana Marcina Brambora  

przy kontrasygnacie z upoważnienia Skarbnika Powiatu głównego księgowego - Pani Iwony Szyndler  

zwanym dalej Powierzającym 

W związku z uchwałą nr XXV/197/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 września 2013 r. 

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

strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Przyjmujący zobowiązuje się kształcić skierowanych przez Powierzającego uczniów klas 

wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami 

nauczania w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do 

spraw oświaty. 

2. Kształcenie uczniów odbywać się będzie w formie 4- tygodniowych kursów. 

§ 2. Kształcenie uczniów, o który mowa w § 1 będzie realizowane w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu  

(ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec), zwanego dalej Zespołem, dla którego Przyjmujący jest organem 

prowadzącym. 

§ 3. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu:  

1) dotacji na realizację zadań określonych w § 1, w wysokości równej iloczynowi liczby uczniów 

podejmujących kształcenie i jednostkowego kosztu kształcenia;  
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2) imiennej listy uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami, w ciągu 

14 dni przed rozpoczęciem kursu. W imieniu Powierzającego listę uczniów przekaże Przyjmującemu szkoła, 

w której uczniowie są kształceni. 

2. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia wynosi 450 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł) za kurs. 

§ 4. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu dotacji w wysokości określonej w § 3 

ust 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zespołu imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie 

na danym kursie. 

2. Powierzający będzie przekazywać dotację, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, za każdy kurs 

przelewem bankowym na rachunek budżetu Przyjmującego w PKO BP nr 42 1020 4027 0000 1702 1361 4930 

3. Termin wykorzystania dotacji – 31.12.2020 r. 

4. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji – 31.01.2021 r. 

§ 5. 1. Zespół w terminie 14 dni od dnia zakończenia każdego kursu, zobowiązany jest do przekazania:  

1) Powierzającemu – wykazu uczniów uczestniczących w kursie oraz rozliczenie środków według wzoru 

przesłanego przez Zespół,  

2) Szkołom- imiennych zaświadczeń o ukończeniu kursu lub nieukończeniu kursu. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 stanowi rozliczenie otrzymanej przez Przyjmującego dotacji. 

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

§ 6. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania jej nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi do budżetu Powierzającego na zasadach określonych 

w art. 252 ustawy o finansach publicznych. 

§ 7. Zakwaterowanie uczniów podczas pobytu niezbędnego na czas przeprowadzenia kursu zapewni 

Zespół. 

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy o finansach publicznych. 

§ 11. Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§ 12. . Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron. 

  

Starosta Nowotomyski 

(-) Andrzej Wilkoński 

 

Wicestarosta 

(-) Marcin Brambor 

Starosta Wągrowiecki 

(-) Tomasz Kranc 

 

Wicestarosta 

(-) Michał Piechocki 

 

 

Skarbnik Powiatu 

Barbara Golon 

z up. Skarbnika Powiatu 

Główny księgowy 

(-) Iwona Szyndler 

 

 

Skarbnik Powiatu 

(-) Danuta Królczyk 
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