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 Porozumienie Nr E.031.34.2016 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

 w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia 

Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów  

klasy II Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlano - Informatycznych im. Mikołaja Kopernika 

w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory 

zawarte pomiędzy: 

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Piotra Kuczerę - Prezydenta Miasta 

i 

Miastem Żory, reprezentowanym przez Waldemara Sochę - Prezydenta Miasta, 

Strony postanawiają: 

§ 1. Miasto Żory powierza Miastu Rybnik prowadzenie zadania publicznego - kształcenie w zawodzie 

technik pojazdów samochodowych z przedmiotu: naprawa zespołów i  podzespołów pojazdów 

samochodowych, uczniów klasy II Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlano - Informatycznych   

im. Mikołaja Kopernika w Żorach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204  

ze zmianami). 

§ 2. Kształcenie będzie się odbywało w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia 

Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanego dalej „RCEZ - CKUoP", dla którego organem prowadzącym jest 

Miasto Rybnik. 

§ 3. 1. Planowany koszt kształcenia w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wyniesie zgodnie 

z kalkulacją stanowiącą załącznik  do porozumienia 19.476,10 zł. 

§ 4. 1. Miasto Żory przekaże Miastu Rybnik dotację w wysokości 19.476,10 zł, za okres od I do VIII 

2017 r. w terminie do 15 marca 2017 r. na konto nr 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448 w PKO Bank  

Polski SA. 

2. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

§ 5. Dotacja zostanie wykorzystana do 31 sierpnia 2017 roku i rozliczona do 15 września 2017 r. 

§ 6. 1. Miasto Rybnik przekaże Miastu Żory rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów w terminie 

określonym w § 5. 

2. Koszty, o których mowa w § 3, mogą ulec zmianie w trakcie roku, z tytułu zmiany kosztów 

wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia praktyczne. 

3. Zmiana kosztów, o których mowa w ust 2, zostanie określona w rozliczeniu i według załącznika 

do niniejszego porozumienia. 
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4. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela prowadzącego zajęcia praktyczne, wynikające 

z rozliczenia,  będą: 

1) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to Miasto Żory zobowiązuje się do zapłaty różnicy 

w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym 

terminie naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie, 

2) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto, to zwrot udzielonej dotacji nastąpi w terminie określonym 

w § 5; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych. 

§ 7. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Żory. 

§ 8. Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada 

Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Żory. 

§ 9. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia 

odpowiada Dyrektor RCEZ - CKUoP. 

§ 10. Miastu Żory przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym 

mowa w § 1. 

§ 11. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie 

z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Żory wraz z odsetkami w wysokości jak od zaległości 

podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

§ 12. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku. 

§ 13. Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 14. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie 

pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności. 

§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 16. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

  

  

Prezydent Miasta Rybnika 

 

 

Piotr Kuczera 

Prezydent Miasta Żory 

 

 

Waldemar Socha 
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Załącznik do Porozumienia Nr E.031.34.2016 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

 

 Kalkulacja 

1. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego zajęcia 

z uczniami kl. II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano - Informatycznych w Żorach w okresie  

od 1.01.2017 r. do 31.08.2017 r. 

klasyfikacja Nazwa Rok 2017 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.279,84 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2798,50 

§ 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
397,76 

Ogółem od I - VIII  2017 r. 19.476,10 

  

2. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach  po 6 godzin tygodniowo (wymiar  12/22 etatu tygodniowo). 
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