
Porozumienie

z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie finansowania praktycznej nauki zawodu uczniów szkół zawodowych
prowadzonych przez gminę Jaworzno - miasto na prawach powiatu w Centrum Kształcenia
Praktycznego w Mysłowicach,

zawarte pomiędzy Gminą Jaworzno - miastem na prawach powiatu, zwanym w dalszej części
"Zleceniodawcą", reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa (na
podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 31 sierpnia 2010 r. znak:
OR.OK-0113/349/2/2010) Zbigniew Mika - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
a Miastem Mysłowice reprezentowanym przez Grzegorza Osyrę, Prezydenta Miasta Mysłowice,
zwanym dalej "Zleceniobiorcą".

Strony porozumienia, na podstawie § 1, § 2 Uchwały nr XL/707/2001 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wpółdziałania z gminą Mysłowice w zakresie prowadzenia zajęć
praktycznych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Jaworzno, ustalają co następuje:

§ 1

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu uczniów szkół
zawodowych prowadzonych przez Zleceniodawcę w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Mysłowicach, zwanym dalej "Centrum".

2. Wszelkich uzgodnień związanych z organizacją kursów dla uczniów szkół, o których mowa w ust. 1,
w szczególności dotyczących harmonogramu kursów oraz wykazów kierowanych uczniów dokonują
dyrektorzy zespołów szkół prowadzonych przez Zleceniodawcę z Dyrektorem Centrum.

§ 2

Zleceniodawca będzie finansował koszty kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 1 w wysokości 3,30 zł
na jednego ucznia za godzinę.

§ 3

Strony ustalają następujące zasady naliczania kosztów w realizacji przedmiotowego zadania:
1) Centrum nalicza koszty w okresach miesięcznych,
2) naliczenie dokonywane jest za miesiące w których, zgodnie z organizacją roku szkolnego,

realizowane są zajęcia edukacyjne,
3) wysokość miesięcznego kosztu ustala się mnożąc liczbę uczniów w oddziale przez tygodniową

liczbę godzin zajęć przewidzianą ramowym planem nauczania danej klasy oraz liczbę 4,16, będącą
średnią liczbą tygodni w miesiącu. Iloczyn mnoży się przez koszt jednej godziny, wymieniony w § 2.

§ 4

1. Opłaty za kształcenie ustalone według zasad określonych w § 2 i § 3 porozumienia dokona Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, Plac Górników 5, po
upływie każdego z miesięcy wymienionych w § 3 pkt 2.
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2. Zleceniodawca, na podstawie wykazów przeszkolonych uczniów, z uwzględnieniem liczby godzin
zajęć określonych w § 3 pkt 3, sporządzonych przez Centrum, dokona przelewu w formie dotacji, na
wskazane konto.

3. Płatność nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania z Centrum wykazu uczniów.

§ 5

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takich zmian.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r. do 31
grudnia 2010 r.

§ 9

Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron
porozumienia.

§ 10

Porozumienie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Prezydent Miasta Mysłowice
Grzegorz Osyra

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Zbigniew Mika
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