
 

 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych 

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uczniów szkół zawodowych w zakresie 

praktycznej nauki zawodu ze szkół prowadzonych przez Gminę Jaworzno-miasto na prawach powiatu 

w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach  

zawarte pomiędzy Gminą Jaworzno - miastem na prawach powiatu, w imieniu którego działa, 

na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzno Nr OR.OK-0113/349/2/2010 z dnia 31 sierpnia 

2010 r., Zbigniew Mika - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie 

a Miastem Mysłowice reprezentowanym przez Grzegorza Brzoskę I Zastępcę Prezydenta Miasta 

Mysłowice  

Strony zgodnie postanawiają:  

§ 1. 1. Miasto Mysłowice zobowiązuje się do kształcenia w Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Mysłowicach (CKP) uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

oraz uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Jaworzno.  

§ 2. 1. Koszt kształcenia (kursu) 1 ucznia z zakresu przedmiotów teoretycznych wynosi 350 zł. (Słownie: 

trzysta pięćdziesiąt).  

2. Koszt kształcenia 1 ucznia w zakresie praktycznej nauki zawodu wynosi 3,30 zł. (trzy złote 30/100) za 

godzinę.  

3. Miasto Jaworzno zobowiązuje się do przekazania dotacji Miastu Mysłowice, za kształcenie wymienione 

w ust. 1 w wysokości odpowiadającej iloczynowi faktycznej liczby uczniów i kosztu kursu a za kształcenie 

wymienione w ust.2 w wysokości odpowiadającej iloczynowi faktycznej liczby uczniów, godzin w tygodniu 

i średniej liczby tygodni w m-cu (4,16).  

4. Dotacja przekazywana będzie na rachunek Miasta Mysłowice w terminie 20 dni od dnia otrzymania 

specyfikacji wystawionej przez CKP.  

§ 3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w § 2 ust.4 zostaną naliczone odsetki za każdy 

dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§ 4. Zmiany do treści niniejszego porozumienia wprowadzane będą w formie pisemnych aneksów.  

§ 5. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w trybie ustawy o finansach publicznych.  

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy 

o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 7. Porozumienie zawiera się na rok 2012.  

§ 8. 1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach.  
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2. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.  

 

  

z up. Prezydenta Miasta 

Jaworzna 
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I Zastępca Prezydenta Miasta 

Mysłowice  
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