
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego 

z zakresu edukacji publicznej 

pomiędzy 

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu którego 

działają: 

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła, 

2. Członek Zarządu - Alojzy Cichowski 

zwanym dalej „Powierzającym”, 

a 

Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Głubczyckiego, w imieniu którego 

działają: 

1. Starosta Głubczycki - Piotr Soczyński, 

2. Wicestarosta Głubczycki - Anita Juchno 

zwanym dalej „Przyjmującym”. 

§ 1. 1. Powierzający powierza Przyjmującemu prowadzenie zadania publicznego - kształcenie zawodowe 

teoretyczne uczniów uczęszczających do oddziałów w branżowych szkołach I stopnia Powierzającego - 

realizowane na turnusach dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu. 

2. Kształcenie będzie odbywało się w Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół 

Mechanicznych w Głubczycach, Aleja Śląska 1, zwanym dalej CKZ. 

3. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na turnus dokształcania teoretycznego niezbędne warunki 

nauki, zakwaterowania i wyżywienia. 

4. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów. 

5. Poszczególne branżowe szkoły I stopnia działające w imieniu Powierzającego, na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem turnusu, prześlą do CKZ imienny wykaz uczniów objętych kształceniem zawodowym 

teoretycznym w CKZ w roku szkolnym 2020/2021. 

§ 2. 1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w roku 

szkolnym 2020/2021 i kosztów kształcenia jednego ucznia na turnusie czterotygodniowym oraz ewentualny 

iloczyn konsultacji indywidualnych i ich kosztów, o których mowa w ust. 4. 
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2. Koszt kształcenia jednego ucznia na turnusie czterotygodniowym dla uczniów branżowych szkół 

I stopnia: 

1) od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi - 640,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści 

złotych 00/100); 

2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. wynosi - 690,00 zł (słownie: sześćset 

dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 

3. Przez uczestnictwo w turnusie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1. 

4. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie 

konsultacji indywidualnych, wyliczy dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach w wysokości 

nie wyższej niż koszty kształcenia wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wysokość kosztów konsultacji 

indywidualnych zostanie przesłana do Powierzającego i Przyjmującego przez dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Głubczycach w formie pisemnej. W tym zakresie nie jest wymagana zmiana porozumienia. 

§ 3. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu dotacji w wysokości określonej  

w § 2 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Przyjmującego imiennego wykazu uczniów, którzy 

podjęli kształcenie na turnusie. 

2. Powierzający będzie przekazywać dotacje, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy turnus przelewem 

bankowym na rachunek budżetu Przyjmującego prowadzony w PKO BP SA o numerze 41 1020 3714 0000 

4102 0012 7092. 

3. Kwota dotacji przekazana do dnia 31 grudnia 2020 r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od 

1 września do 31 grudnia 2020 r. uczniów i kosztu, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 1 porozumienia zostanie 

wykorzystana do 31 grudnia 2020 r i rozliczona do dnia 15 stycznia 2021 r. 

4. Kwota dotacji przekazana do dnia 30 czerwca 2021 r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od 

dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. uczniów i kosztu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 

porozumienia zostanie rozliczona do dnia 30 lipca 2021 r. 

5. Przyjmujący dokona rozliczenia kwoty dotacji w terminach określonych w § 3 ust. 3 i 4, z podaniem 

imiennego wykazu uczniów biorących udział  w szkoleniach, potwierdzonego przez dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Głubczycach. 

§ 4. Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach po 

zakończeniu turnusu prześle do macierzystej branżowej szkoły I stopnia ucznia, imienne zaświadczenia 

o ukończeniu turnusu oraz zakres zrealizowanych treści kształcenia z podstawy programowej dla danego 

zawodu. 

§ 5. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2020/2021. 

§ 6. Zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zgody obydwu stron wyrażonej w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy 

o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod względem 

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