ANEKS NR EDI.031.33.2.1.2011
z dnia 5 grudnia 2011 r.
do porozumienia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów
klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
zawarty pomiędzy Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:
Przemysława Koperskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy, zwanym dalej
"Przyjmującym",
a Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego, w imieniu którego
działają:
Starosta Kłobucki  Roman Minkina i Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego – Maciej
Biernacki, zwanymi dalej "Powierzającym"
Działając na podstawie uchwały nr 141/XVIII/2001 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom oraz
uchwały nr 795/L/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przyjęcia
przez Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań dotyczących kształcenia uczniów klas
wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych z Powiatu Kłobuckiego w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Legionów
58, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają
co następuje:
§ 1.
1. § 1 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "1. Przyjmujący umożliwia kształcenie
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadnicznych
szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w Centrum Kształcenia Ustawicznego
wchodzącego w skład Zespołu Szkół im.Gen. W. Andersa w Częstochowie przy ul. Legionów 58,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.)".
2. § 2 ust. 2 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: "2. Środki finansowe za każdy kurs lub
konsultacje przekaże Powierzający przelewem na wskazane konto przez Przyjmującego: Zespół
Szkół im. Gen. Andersa w Częstochowie, ul. Legionów 58 ING BSK SA II o/Czwa 44 1050 1142
1000 0022 6575 7522 w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Zespół Szkół
im. Gen. Andersa w Częstochowie działający w imieniu Przyjmującego".
§ 2.
Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 3.
Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 września
2011 r.
§ 4.
Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5.
Aneks do porozumienia sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
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