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Porozumienie

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół 
zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia 
Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach 
ul. Konarskiego 16 

zawarte pomiędzy Miastem Żory reprezentowanym przez: 
Prezydenta Miasta Żory-Waldemara Sochę 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

a Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza, 
w imieniu którego działa: 

Zastępca Prezydenta Miasta- Renata Caban 
zwanym dalej Zleceniobiorcą 

Na podstawie Uchwały Nr XIX/492/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
w sprawie zawarcia porozumień dotyczących przejęcia części zadań z zakresu edukacji publicznej 

strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów 
zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez 
miasto Żory na kursach w ZKZ Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach. 

2. Szkoła Zawodowa działająca w imieniu Zleceniodawcy niezwłocznie po podpisaniu 
porozumeinia prześle do ZKZ ODiDZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych klas przewidzianych 
do kształcenia w ZKZ ODiDZ, nie później jednak niz 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku 
szkolnym. 

§ 2. 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby 
uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w ZKZ ODiDZ w Gliwicach w wysokości: 

kurs I stopnia -czterotygodniowy dla klas I -300,00zł 

kurs II stopnia -czterotygodniowy dla klas II -300,00zł 

kurs III stopnia -czterotygodniowy dla klas III -300,00zł 

2. Miasto Żory zobowiązuje sie do przekazania Miastu Gliwice środków finansowych w postaci 
dotacji celowej. 

3. Zleceniodawca dokona przelewu należnej kwoty dotacji na rachunek 

Miasto Gliwice ING Bank Ślaski S.A. 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 

w terminie 14 dni po otrzymaniu od ZKZ ODiDZ działającego w imieniu Zleceniobiorcy imiennego 
wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. 

4. Dotacja celowa musi zostać wykorzystana do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. 
Środki nie wykorzystane w tym terminie winny być zwrócone do dnia 31 stycznia 2011r. 

5. Wysokość udzielonej dotacji w 2010 roku nie przekroczy kwoty 21.000,00zł 
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6. W przypadku, gdy koszt przeszkolenia uczniów w 2010 roku przekroczy kwotę dotacji określoną 
w §2 ust.5 Miasto Żory zobowiązuje się do podpisania aneksu korygującego wyliczoną kwotę. 

§ 3. 

1. ZKZ Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach w terminie 14 dni od 
zakończenia każdego kursu, zobowiązany jest do przekazania: 

-Miastu Żory- wykazu uczniów uczestniczących w kursie 

-Szkole, z której zostali skierowani uczniowie- imiennych zaświadczeń o ukończeniu kursu. 

2. Dokumentacja, o której mowa w §2 ust.3 stanowi rozliczenie otrzymanej przez Miasto Gliwice 
dotacji. 

3. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastapi na rachunek bankowy: 

ING Bank Śląski S.A.97 1050 1070 1000 0004 0065 6575 w terminie określonym w § 2 ust.4. 

§ 4. 

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 
2010r. 

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne 
lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastapić najpóźniej na miesiąc przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. 

§ 5. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r. 

§ 6. 

Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron oraz jeden dla celów ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 7. 

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej. 

§ 8. 

Traci moc porozumienie z dnia 10 marca 2009 roku. 

 

Prezydent Miasta Żory 

Waldemar Socha

Zastępca Prezydenta 
Miasta Gliwice 

Renata Caban

Skarbnik Miasta Gliwice 

Ryszard Reszke


