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POROZUMIENIE
z dnia 25 wrzenia 2007
Porozumienie zawarte w dniu 25 wrzenia 2007 r. pomiêdzy Miastem i Gmin¹ Krotoszyn reprezentowan¹ przez:
Juliana Joksia - Burmistrza Krotoszyna
a
Miastem Sulmierzyce reprezentowanym przez:
Idziego Kalinowskiego - Burmistrza Sulmierzyc.
§1. 1. Miasto Sulmierzyce zobowi¹zuje siê dofinansowaæ
w formie dotacji celowej:
1) zadania realizowane przez nauczycieli pe³ni¹cych funkcjê
doradców metodycznych w Samorz¹dowym Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie w wysokoci stanowi¹cej rocznie 20% rodków wyodrêbnionych w bud¿ecie
Miasta Sulmierzyce na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzglêdnieniem doradztwa metodycznego, w roku 2007 stanowi to kwotê 648,07 z³otych
i
2) Wydatki bie¿¹ce Orodka (m. in. materia³y biurowe,
zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu drukarskiego
i urz¹dzeñ kserograficznych) w wysokoci 8,8% kwoty,
o której mowa w pkt 1, w roku 2007 stanowi to kwotê 57,03
z³otych.
2. Miasto Sulmierzyce do dnia 15 grudnia ka¿dego roku
zobowi¹zane jest przekazaæ dyrektorowi Orodka informacjê o wysokoci planowanej dotacji, o której mowa w ust. 1,
na kolejny rok bud¿etowy.
3. W terminie do 14 dni od dnia uprawomocnienia siê
uchwa³y bud¿etowej Miasta Sulmierzyce, porozumienie bêdzie uzupe³nione aneksem okrelaj¹cym wysokoæ dotacji
celowej na kolejny rok bud¿etowy.
4. W przypadku realizacji zadañ przez doradcê metodycznego z Miasta Sulmierzyce, wysokoæ dotacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 1 zmniejsza siê koszty wynagrodzenia w czêci
odpowiadaj¹cej iloci godzin obowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych, opiekuñczych i wychowawczych, o które nauczycielowi obni¿ono wymiar z tytu³u pe³nienia funkcji doradcy
metodycznego.

1) plan pracy Orodka na dany rok bud¿etowy przygotowuje dyrektor tej placówki.
2) dyrektor przedstawia plan pracy, o którym mowa w ust.
1, do zatwierdzenia Burmistrzowi Krotoszyna, w terminie
do dnia 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego, po uzyskaniu opinii kuratora owiaty.
3) dyrektor Orodka zobowi¹zany jest przekazaæ plan pracy, o którym mowa w ust. 1, dyrektorom wszystkich
placówek owiatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce w terminie 14 dni od jego zatwierdzenia przez
Burmistrza Krotoszyna.
4) w terminie miesi¹ca od dnia otrzymania planu, dyrektorzy
placówek owiatowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii
organu prowadz¹cego placówki, zobowi¹zani s¹ poinformowaæ dyrektora Orodka o wybranych z planu pracy
Orodka ofertach.
§3. Strony ustalaj¹, ¿e wysokoæ dotacji celowej podana
w §1 ulegnie zmianie w trakcie roku bud¿etowego w przypadku wzrostu wynagrodzeñ wynikaj¹cego ze zmiany wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli okrelonych w odrêbnych przepisach.
§4. 1. Jedna dwunasta dotacji celowej ujêta w §1 ust. 1
pkt 1 i 2 bêdzie przekazywana przez Miasto Sulmierzyce - bez
dodatkowego wezwania, do dnia 20 ka¿dego miesi¹ca na
konto Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie - Bank BZ WBK o/
Krotoszyn nr konta 28 1090 1157 0000 0000 1501 5572.
2. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu Miasta Sulmierzyce do dnia 31 grudnia danego roku, Miasto Sulmierzyce
przekazuje dotacjê w terminie wskazanym w ust. 1 i wysokoci okrelonej w projekcie bud¿etu na kolejny rok kalendarzowy.
§5. 1. Burmistrz Krotoszyna zobowi¹zuje siê przed³o¿yæ
Burmistrzowi Sulmierzyc w terminie do dnia 31 sierpnia
ka¿dego roku wykaz nauczycieli, którym powierzono zadania
doradcy metodycznego w Orodku.
2. Wywo³anie nauczyciela doradcy metodycznego nastêpuje w drodze konkursu. W sk³ad komisji konkursowej
wchodz¹:

5. Strony niniejszego porozumienia uzgadniaj¹ wysokoæ dotacji, o której mowa w ust. 1, na ka¿dy rok bud¿etowy.

- dyrektor Orodka,

§2. Strony ustalaj¹ nastêpuj¹ce zasady wspó³dzia³ania
przy realizacji mniejszego porozumienia:

- po jednym przedstawicielu z ka¿dego samorz¹du bêd¹cego organem prowadz¹cym placówki objête porozumieniem.
Szczegó³owe zasady przeprowadzenia konkursu zostan¹
okrelone w og³oszeniu o konkursie.
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§6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony,
z zastrze¿eniem, ¿e ka¿dej ze stron przys³uguje prawo do
wypowiedzenia niniejszego porozumienia w terminie do dnia
31 maja ka¿dego roku, z zachowaniem 6 miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.

§8. Porozumienie sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
Miasto i Gmina Krotoszyn
Burmistrz
() mgr in¿. Julian Jok

§7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

Miasto Sulmierzyce
Burmistrz
() Idzi Kalinowski

3777
ANEKS NR 6
z dnia 28 wrzenia 2007 roku
do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku, zawartego pomiêdzy Gmin¹ roda Wlkp.
zwan¹ dalej Gmin¹, a Zarz¹dem Powiatu redzkiego zwanym dalej Zarz¹dem.
§1. Zgodnie z §1 ust. 2 i §2 pkt 4 porozumienia strony
ustalaj¹, ¿e wysokoæ dotacji celowej na wspó³finansowanie
Powiatowego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w rodzie
Wlkp. przez Gminê w roku 2008 wyniesie 33.598,00 z³.
§2. Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
§3. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Starosta
() Piotr Piekarski
Wicestarosta
() Jerzy Leporowski
Burmistrz
() Wojciech Ziêtkowski

