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POROZUMIENIE 
 

w sprawie kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku przy ulicy Podgórnej 

5, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki, uczniów klas wielozawodowych 

z Zespołu Szkół Nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory, zawarte 

dnia 30.12.2009 r., pomiędzy : 

 

Powiatem Prudnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

Starosta – Radosław Roszkowski 

Członek Zarządu – Ludwika Ziubrzyńskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Prudnickiego, Aleksandry Zembroń, 

a 
Miastem Żory, reprezentowanym przez: 

Waldemara Sochę – Prezydenta Miasta Żory, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Żory, Grażyny Zdziebło.  

 

§ 1 

1. Miasto Żory powierza Powiatowi Prudnickiemu prowadzenie zadania publicznego 

polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Nr 1  

w Żorach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi 

planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych 

szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty. 

2. Prowadzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 będzie się odbywało w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Prudniku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki.  

3. Kształcenie uczniów odbywać się będzie w formie czterotygodniowych kursów. 

 

§ 2 

1.Miasto Żory zobowiązuje się do przekazania Powiatowi Prudnickiemu: 

1) dotacji celowej na realizację zadania określonego § 1, w wysokości równiej 

iloczynowi liczby uczniów podejmujących kształcenie i jednostkowego kosztu 

kształcenia określonego w pkt. 2 

2) imiennej listy uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnym 

skierowaniami w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu, przygotowanej przez 

Zespół Szkół nr 1;  

2. Jednostkowy koszt kształcenia jednego ucznia ustala się według następujących stawek: 

   kurs I stopnia     -  300,00 zł 

  kurs II stopnia    -  300,00 zł 

   kurs III stopnia   - 300,00 zł 

 

§ 3 

1. Dotacja, w wysokości określonej § 2 ust. 1 pkt 1, zostanie przez Miasto Żory przekazana 

w terminie 14 dni po każdorazowym otrzymaniu od Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 

 w Prudniku. imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. 

2. Miasto Żory będzie przekazywać środki finansowe, o których mowa w ust. 1, za każdy 

kurs przelewem bankowym na konto Powiatu Prudnickiego w banku:  

Bank Spółdzielczy w Prudniku Nr 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001. 
3. Dotacja celowa musi zostać wykorzystana do 31 grudnia danego roku budżetowego. 

Środki finansowe niewykorzystane w tym terminie winny być zwrócone do dnia 10 

stycznia następnego roku. 

 



 2 

4. Wysokość udzielonej dotacji w 2009 r. nie przekroczy kwoty 900 zł. 

5. W przypadku gdy koszt przeszkolenia uczniów w 2009 r. przekroczy kwotę dotacji 

określoną w § 3 ust. 4 Miasto Żory zobowiązuje się do podpisania aneksu korygującego 

wyliczoną kwotę. 

 

 

§ 4 

1. Powiat Prudnicki, w terminie 14 dni od zakończenia każdego kursu, zobowiązany jest do 

przekazania: 

1) Miastu Żory – wykazu uczniów uczestniczących w kursie; 

2) Szkole, z której zostali skierowani uczniowie imiennych zaświadczeń  

o ukończeniu kursu lub o nieukończeniu. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi rozliczenie otrzymanej przez Powiat 

Prudnicki dotacji. 

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

mowa w § 1 

4. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi na rachunek bankowy nr  

50 1050 1070 1000 0004 0261 4978 ING Bank Śląski w terminie określonym w §3 ust. 3 

  

§ 5 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego 

terminu okresu wypowiedzenia na koniec roku szkolnego. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

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

stron i jednym dla celów ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

 i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 8 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Powiat Prudnicki       Miasto Żory 

 

                    STAROSTA                                                                PREZYDENT MIASTA 

 

     mgr Radosław Roszkowski                                                         mgr Waldemar Socha 

 

          CZŁONEK ZARZĄDU 

 

        mgr Ludwik Ziubrzyński 


