
 

 

Aneks  Nr 1/2013  
z dnia 9 września 2013 r.  

do porozumienia Nr OS.1.2013 w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego 

w Głubczycach uczniów klas wielozawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem 

prowadzącym 

zawarty pomiędzy:           

  

 

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  

- Paweł Sadza - Starosta Pszczyński  

- Witold Wiktorczyk - Członek Zarządu  

 

a  

2. Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  

- Józef Kozina – Starosta Głubczycki  

- Piotr Soczyński – Wicestarosta Głubczycki  

Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XVII/155/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadań Powiatu 

Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej i 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  

Strony porozumienia ustalają co następuje:  

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

„Powiat Pszczyński zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi Głubczyckiemu dotacji za kształcenie 

uczniów, w kwocie odpowiadającej iloczynowi faktycznie przeszkolonych uczniów oraz kosztu 

kształcenia jednego ucznia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach wynoszącego na: 

- kursie I stopnia - 430,00 złotych, - kursie II stopnia - 430,00 złotych, - kursie III stopnia - 430,00 

złotych.”. 

§ 2. Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 3. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązująca od 1 września 2013r.  

§ 4. Aneks do porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 

dla każdej ze stron.  
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§ 5. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym właściwym 

pod względem miejscowym dla każdej ze stron.   
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