
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Miasta Rybnika z zakresu 

edukacji publicznej 

 

zawarte pomiędzy: 

Miastem Rybnik reprezentowanym przez: 

Zastępcę Prezydenta Miasta Rybnika – Wojciecha Świerkosza, 

zwanym dalej „Miastem Rybnik", 

a 

Powiatem Kluczborskim reprezentowanym przez: 

Starostę Kluczborskiego – Mirosława Bireckiego, 

Wicestarostę Kluczborskiego – Rafała Neugebauera, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kluczborskiego - Wandy Słabosz, 

zwanym dalej "Powiatem Kluczborskim". 

 

Na podstawie: 

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 

- art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), 

- art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), 

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 622) 

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632)  strony ustalają: 
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§ 1. 1. Miasto Rybnik powierza Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenie zadania publicznego - kształcenie 

uczniów klas branżowych oraz zasadniczych Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku prowadzonego przez 

Miasto Rybnik w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, 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 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703). 

2. Kształcenie będzie odbywało się w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Kluczborku przy ul. M. Konopnickiej 11. 

3. Powiat Kluczborski zapewni uczniom skierowanym na turnus dokształcania teoretycznego niezbędne 

warunki nauki, zakwaterowania i wyżywienia. 

4. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt uczestniczących w turnusie dokształcania 

teoretycznego uczniów. 

§ 2. 1. Miasto Rybnik przekaże Powiatowi Kluczborskiemu dotację celową w wysokości ustalonej jako 

iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i kosztów kształcenia jednego ucznia na 

turnusie czterotygodniowym w wysokości: od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - 469,00 zł, od 

1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - 540,00 zł. 

2. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku prześle do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku listy uczniów skierowanych do dokształcania teoretycznego 

zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 w terminie 1 miesiąca przed rozpoczęciem turnusu. 

3. Miasto Rybnik przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem faktycznej liczby 

uczniów uczestniczących w turnusie na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego: nr 88 8876 0009 

0036 4161 2000 0001 w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na turnusie. 

Wykaz uczniów przekazany przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Kluczborku stanowić będzie rozliczenie dotacji. 

4. Za przerwanie turnusu przez ucznia z winy Powiatu Kluczborskiego, Powiat Kluczborski nie obciąży 

Miasta Rybnik kosztem kształcenia tego ucznia na turnusie czterotygodniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

5. Za przerwanie turnusu przez ucznia w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji Powiat Kluczborski 

obciąży Miasto Rybnik kosztem kształcenia tego ucznia na turnusie czterotygodniowym, o którym mowa w § 2 

ust. 1. 

§ 3. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku po zakończeniu 

turnusu prześle do Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku zakres zrealizowanych treści kształcenia 

z podstawy programowej dla danego zawodu. 

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego. 

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w porozumieniu stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych 

oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych 

aneksów. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym dla każdej ze 

stron. 
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§ 8. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika 

 

Wojciech Świerkosz 

Starosta Kluczborski 

 

Mirosław Birecki 

 

 

Wicestarosta Kluczborski 

 

Rafał Neugebauer 

 

  

Skarbnik Powiatu Kluczborskiego 

 

Wanda Słabosz 
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