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POROZUMIENIE

z dnia 11 października 2010 r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego w Zielonej Górze 

pomiędzy 

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu którego działają: 

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła 

2. Wicestarosta - Tadeusz Konina 

zwanym dalej " Powierzającym ", 

a 

Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Zielona Góra - Janusza Kubickiego 
przy udziale Skarbnika Emilii Wojtuściszyn udzielającego kontrasygnaty 

zwanym dalej "Przyjmującym" . 

Działając na podstawie uchwały nr 53/IV/2007 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2007 r. w 
sprawie porozumienia z Miastem Zielona Góra dotyczącego finansowania kształcenia uczniów klas 
wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony 
porozumienia ustalają co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas 
wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w Ośrodku 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej 
Górze ul. Botaniczna 66, zwanego dalej Ośrodkiem, dla którego Przyjmujący jest organem prowadzącym, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów 
naucznia w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). 

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania 
i wyżywienia. 

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierownych uczniów. 

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po 
podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka imienny wykaz uczniów skierowanych do kształcenia wraz 
z indywidualnymi skierowaniami, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu. 

§ 2. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu: dotacji na realizację zadań określonych 
w § 1 ust. 1, w wysokości równej iloczynowi liczby uczniów faktycznie przeszkolononych w danym roku 
i jednostkowego kosztu kształcenia. 

2. Jednostkowy koszt kształcenia wynosi: 

kurs dla klas I - 4 tygodniowy - 300,00 zł, 

kurs dla klas II - 4 tygodniowy - 300,00 zł, 

kurs dla klas III - 4 tygodniowy - 300,00 zł. 

3. Dotacja w wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie przekazana przez Powierzającego po 
każdorazowym otrzymaniu od Przyjmującego imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. 
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4. Powierzający przekaże środki finansowe o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, za każdy kurs 
przelewem bankowym na konto Ośrodka w banku BZ WBK SA nr 93 1090 1636 0000 0001 0741 4064 
w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

5. Ośrodek po rozliczeniu kursu, nie później niż w terminie 14 dni, przekaże uzyskane środki finansowe 
na rachunek budżetu Miasta PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634. 

6. Płatnikiem jest: 

Starostwo Powiatowe w Lublińcu 

ul. Paderewskiego 7 

42-700 Lubliniec 

NIP: 575-16-47-348 

7. Ośrodek, bezpośrednio po zakończeniu każdego kursu, zobowiązany jest do przekazania: 

1) Powierzającemu - wykazu uczniów uczestniczących w kursie oraz rozliczenie dotacji według wzoru 
przesłanego przez ośrodek. 

2) Szkołom, z których zostali skierowani uczniowie imiennych zaświadczeń o ukończeniu kursu lub 
nieukończeniu kursu. 

8. Dokumentacja o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu stanowi rozliczenie otrzymanej przez 
Miasto dotacji. 

9. Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczecie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 
1 ust. 1. 

§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2010/2011. 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku. 

§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej. 

§ 6. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd 
powszechny. 

§ 7. W zakresie nieuregulowanym w porozumieniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 9. Porozumienie sporządza sie w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

POWIERZAJĄCY                                                  PRZYJMUJĄCY 

 

Starosta 

Joachim Smyła

Wicestarosta 

Tadeusz Konina

Prezydent Miasta 

Janusz Kubicki


