
 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 6 grudnia 2012 r. 

do Porozumienia Nr OZ.I.031.9.2012 Powiatu Głubczyckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie 

przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej  

pomiędzy Powiatem Kłobuckim , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego 

działają:  

1. Starosta Kłobucki – Roman Minkina  

2. Wicestarosta Kłobucki – Henryk Kiepura  

zwanym dalej „Powierzającym”,  

a  

Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Głubczycach, w imieniu którego 

działają:  

1. Starosta Głubczycki – Józef Kozina  

2. Wicestarosta Głubczycki - Piotr Soczyński  

zwanym dalej „Przyjmującym”  

 

Na podstawie uchwały Nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie 

kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwały 

Nr 25/III/2002 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie 

edukacji publicznej innym powiatom i gminom, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2, pkt 

2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

strony porozumienia ustalają, co następuje:  

 

§ 1. § 3 ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie:  

„Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.”  

§ 2. Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 3. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 września 

2012 r.  
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§ 4. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod 

względem miejscowym dla każdej ze stron.  

§ 5. Aneks do porozumienia sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron.  

 

 

 

 

 

 

                  POWIERZAJĄCY                                                        PRZYJMUJĄCY  
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