UCHWAŁA NR XXX/165/2001
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 28 grudnia 2001 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w zakresie powierzania zadań
oświatowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm ), art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014), art. 46 i art. 48 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001
(Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1Wyraża zgodę na zawarcie porozumień pomiędzy Powiatem Siedleckim a innymi powiatami w
sprawie powierzania zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z
teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w
Mordach.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do
Uchwały Nr XXX/165/2001
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

POROZUMIENIE
z dnia....................................
zawarte pomiędzy Powiatem Siedleckim, reprezentowanym przez.
1 .................................................................................................. zwanym dalej „Powierzającym”
2 ..................................................................................................
a
Powiatem w.............................. , reprezentowanym przez:
i................................................................................................. zwanym dalej „Przyjmującym”
2.................................................................................................

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z
teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół
Zawodowych w Mordach.

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8 hi. h
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.),
art. Ill ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.
1014 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.) oraz Uchwała
Nr XXX/165/2001 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumień w zakresie powierzania zadań oświatowych.

§ 1

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów
przekazywania przez "Powierzającego" dotacji na realizację przez "Przyjmującego" zadań z
zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów
zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach.

§2.

Strony ustalają, iż "Przyjmujący", jako organ prowadzący ośrodek doskonalenia zawodowego,
zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów
klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach w formie kursów, zgodnie z
załącznikiem do niniejszego porozumienia, określającym:
nazwę placówki realizującej zajęcia,
stopień kursu,
zawód,
termin,
liczbę uczniów,
- wysokość opłaty,
nr konta bankowego,
koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz formę ich realizacji.

§3-

Opłata za kurs winna być wniesiona przez "Powierzającego" na konto "Przyjmującego"
w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu.

§4.
Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w dziennikach urzędowych województw właściwych ze względu
na siedzibę Stron.

§6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załącznik do
Porozumienia z dnia..............................

1. placówka oświatowa realizująca powierzone zadanie - nazwa i adres zobowiązuje się do
przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów kias
wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach na kursie......stopnia w zawodzie
.................................. wg imiennych skierowań sporządzonych przez dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Mordach.
2. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez
placówkę, o której mowa w pkt 1.

3. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z
obowiązującymi planami i programami nauczania dla danego zawodu.

W

4. Zajęcia, o których mowa w pkt 1 obejmują................ godzin dydaktycznych i będą trwały od
dnia.................................. do dnia..........................................

5. Placówka, o której mowa w ust. 1 zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację
zajęć oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla każdego ucznia.
6. Powiat Siedlecki wniesie opłatę za kurs za jednego ucznia w wysokości.......................... zł
(słownie:............................................. złotych), łącznie opłatę w wysokości........................ zł
(słownie:............................................ złotych) na konto Powiatu..................................... w banku
............................................. nr konta.........................................................................................w terminie
14 dni od dnia zakończenia kursu.
7. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.

