DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 2173

Data: 2019.02.14 13:05:02

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 14.01.2019r. pomiędzy Powiatem Mławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w imieniu, którego działają;
1. Jerzy Ryszard Rakowski – Starosta Mławski
2. Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta Mławski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kowalskiej
zwanym dalej „Powierzającym”,
a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:
1. Jerzy Rzymowski – Starosta Żuromiński
2. Ireneusz Rejmus- Wicestarosta Żuromiński
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Ireny Brejny
zwanym dalej „Przyjmującym”
w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych
przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”.
Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 4 ust.1 pkt 1 art. 5 ust. 2-3, art.73 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U.2018r., poz.995), art.216 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017r., poz.2077 ze zm.), art.46 i art.48 ustawy z dnia 13 listopada
2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U.2018r., poz.1530 z poźn. zm.), Uchwała Nr
XXXIII/252/2006 Rady Powiatu Mławskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie
zawodowe oraz Uchwała Nr IX/85/2007 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 września 2007r. w sprawie
przyjęcia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe spoza terenu powiatu żuromińskiego.
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów
przekazywania przez „Powierzającego” dotacji celowej na realizację przez „Przyjmującego” zadań z zakresu
oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas
wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”.
2. Realizacja zadania określonego w §1 ust.1 wynika z działalności statutowej określonej w ustawie
o samorządzie powiatowym i ustawie o finansach publicznych i nie podlega przepisom ustawy o VAT.
3. Dotacja będzie realizowana w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” Rozdziale 80130 „Szkoły
Zawodowe”, Rozdziale 80117 „Branżowe Szkoły I i II stopnia” §2320 „Dotacje celowe” przekazane dla
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 2. Przejmujący zadania do realizacji zobowiązuje się do:
1) Przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
kierowanych przez powiat „Powierzający” w formie kursów.
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2) Zapewnienia odpłatnie, we właściwych warunkach, realizacji zajęć oraz
i wyżywienia dla każdego ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.

zakwaterowania

3) Przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych bezpośrednio
z realizacją powierzonego zadania.
4) Dokonania rozliczenia z wydatkowanej kwoty dotacji w terminie do dnia 31 stycznia 2020r. na druku
sprawozdania finansowego Rb-28S „Sprawozdania roczne- z wykonania planu wydatków budżetu”.
§ 3. 1. Wysokość dotacji przekazywana przez „Powierzającego” na konto „Przyjmującego” jest iloczynem
liczby uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia.
2. Koszt kształcenia jednego ucznia ustalany jest dla Województwa Mazowieckiego przez Ośrodek
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.
3. Koszt kształcenia jednego ucznia w roku 2019 wynosi 450,00zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).
4. Liczba uczniów określona jest w oparciu o przedłożony przez Zespół Szkół Nr 3 w Mławie
harmonogram i terminarz kursów od 1 stycznia 2019r.
5. Podstawą wniesienia opłaty jest nota księgowa wystawiona przez „Przyjmującego” po zakończeniu kursu
oraz po stwierdzeniu jego prawidłowego zrealizowania przez Zespół Szkół Nr3 w Mławie, płatna na konto
Przyjmującego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
§ 4. Zmiany treści porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
§ 6. Porozumienie zawarto na czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. Porozumienie wchodzi w życie
z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniów kierowanych na kursy od 1 stycznia 2019r.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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