
 

Porozumienie nr 5/OS/2009  

w sprawie dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów 

klas wielozawodowych 

 

zawarte w dniu  04.12.2009 r.  pomiędzy: 

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

    - Pana Józefa Tetlę – Starostę Pszczyńskiego 

    - Pana Zygmunta Jelenia – Wicestarostę Pszczyńskiego 

    zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

a 

2. Powiatem Kluczborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu  

którego działają: 

    - Starosta – Piotr Pośpiech 

   - Wicestarosta – Mieczysław Czapliński 

   zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

 

Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592 z późn. zm.), oraz Uchwały 

Nr XXXVI/263/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie 

powierzenia Powiatowi Kluczborskiego prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego 

z zakresu edukacji publicznej. 

 

Strony porozumienia ustalają co następuje:  

 

§ 1. 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów 

zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – pracowników młodocianych na 

kursach zawodowych  I, II i III stopnia, wg imiennego wykazu uczniów sporządzonego 

przez Zleceniodawcę na każdy rok szkolny. 

2. Podstawą skierowania uczniów jest  Terminarz kursów opracowany przez  Wojewódzki 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. 

 

§ 2. 

 

1. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą przebiegać zgodnie 

z obowiązującymi planami nauczania dla danego zawodu i stopnia kursu. 

2. Zleceniobiorca zapewni niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania oraz wyżywienie dla 

     każdego ucznia przebywającego w czasie trwania kursu w internacie. 

 

§ 3. 

 

1. Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie I, II i III stopnia w roku szkolnym 2009/2010 

wynosi 300,00 zł. 

2. Podstawą do przekazania dotacji będzie imienne zestawienie ilości uczniów  objętych 

teoretycznym dokształcaniem zawodowym, dokonywane przez Wojewódzki Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku każdorazowo po zakończeniu 

turnusu.  



3. Przekazanie dotacji za przeprowadzone dokształcanie nastąpi w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania przez Powiat Pszczyński informacji, o której mowa ust.2 na konto Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork numer konta 

88 8876 0009 0036 4161 2000 0001. 
4. Kwota dotacji przekazana zleceniobiorcy do dnia 30 czerwca 2010r. – stanowiąca iloczyn 

przeszkolonych w okresie od stycznia do czerwca 2010r. uczniów i kosztu, o którym 

mowa w ust.1 porozumienia zostanie rozliczona do dnia 30 lipca 2010r. 

5. Opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie ponoszą uczniowie. 

 

§ 4. 

 

Zleceniodawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi gwarantującymi 

uregulowanie należności w wysokości i terminie o których mowa w §3 ust. 1 i ust. 3. 

§ 5. 

 

Niniejsze porozumienie zawiera się na  rok szkolny 2009/2010. 

 

§ 6. 

 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

 

Porozumienie sporządza się w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron oraz dwa dla celów ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

 

§ 8. 

 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

  

§ 9. 

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 
 

              STAROSTA                                                                Przewodniczący Zarządu 

 

            inż. Józef Tetla                                                                     Piotr Pośpiech 

 

        WICESTAROSTA                                                                WICESTAROSTA 

 

        mgr Zygmunt Jeleń                                                            Mieczysław Czapliński 


