
Porozumienie

w sprawie dokształcania w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto
Gliwice, uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych miasta Jaworzna, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Jaworzno - miasto na prawach powiatu,

zawarte pomiędzy Miastem Gliwice, zwanym dalej "Zleceniobiorcą", reprezentowanym przez Zastępcę
Prezydenta Miasta - Renatę Caban, a 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 nr OR.OK-0113/349/201 z dnia 31
sieprnia 2010 r., Zbigniew Mika - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 1

1. Zleceniodawca powierza Zlecenioniobiorcy prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie
uczniów klas wielozawodowych ze szkół zawodowych miasta Jaworzna w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15,
poz. 142 z późn. zm.).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i
Doskonalenia Zawodowego, zwanym dalej "Zespołem", w Gliwicach przy ul. Konarskiego 16.

§ 2

1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby
skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II, III
stopnia) w wysokości 300,00 zł za jednego ucznia.

2. Szkoła przekaże Zespołowi imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia w terminie 14 dni
przed rozpoczęciem kursu.

3. Zleceniodawca przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1 z uwzględnieniem faktycznej
liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice w terminie
14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić
będzie rozliczenie dotacji.

4. Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym
mowa w § 1 ust. 1.

5. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Zleceniobiorcy, nie obciąży on Zleceniodawcy kosztem
kształcenia jednego ucznia na kursie, o którym mowa w ust. 1.

6. Za przerwanie kursu przez ucznia, w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji, Zleceniobiorca obciąży
Zleceniodawcę kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

1. Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jaworzna wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
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2. Łączna kwota zobowiązania wynikającego z niniejszego porozumienia, na czas jego
obowiązywania, nie przkroczy 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 4

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
2. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.
3. Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie

Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

§ 5

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

§ 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

Traci moc porozumienie 16 lutego 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas
wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów
zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice
Renata Caban

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie

z upoważnienia Prezydenta Miasta
Jaworzna

Zbigniew Mika
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