
 

 

ANEKS NR 1 

POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 

z dnia 25 października 2012 r. 

do Porozumienia zawartego w dniu 7 września 2011 roku pomiędzy Powiatem Mikołowskim a Miastem 

Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej 

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do Porozumienia :  

1. paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :  

„. Powiat Mikołowski zobowiązuje się do przekazywania Miastu Gliwice  środków  finansowych 

w formie dotacji celowej na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według 

faktycznie przeszkolonej liczby uczniów w roku   szkolnym   2012/2013 oraz  kosztów kształcenia 

ustalonych w wysokości : od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. :  

a) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy       350 zł.  

b) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy       350 zł.  

c) za kurs II stopnia – czterotygodniowy      350 zł.  

d) za egzaminy eksternistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia          

18 września 2007 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz.U.  Nr 179,poz. 1273) od            

01.01.2013 r. :  

a) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy       350 zł.  

b) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy       350 zł.  

c) za kurs II stopnia – czterotygodniowy      350 zł.  

d) za egzaminy eksternistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia          

11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 188)”. 

2. paragraf 3 otrzymuje brzmienie :  

„Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w Zespole Kształcenia 

Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach w roku szkolnym 

2012/2013 wynosi  172  uczniów”. 

3. paragraf 4 otrzymuje brzmienie :  

„ Na realizację zadania wymienionego w § 1 Powiat Mikołowski zabezpiecza  środki finansowe na rok 

2012 w wysokości 82 000 zł. oraz na rok 2013 w wysokości  80 000 zł.  

§ 2. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz do 

celów publikacji.  
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§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z mocą od 1 września 2012 roku  

  

Za Powiat Mikołowski  Za Miasto Gliwice  
 

 

  

Starosta Mikołowski  

 

 

Henryk Jaroszek 

 

Wicestarosta  

 

 

Henryk Zawiszowski 

Zastępca Prezydenta Miasta  

 

 

Krystian Tomala 

 

Skarbnik Miasta Gliwice 

Kontrasygnata  

 

 

Ryszard Reszke 

”. 
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