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§8. Sprawy nie objête niniejszym porozumieniem bêd¹
rozstrzygane w drodze negocjacji i odrêbnych uzgodnieñ.

Poz. 3781, 3782

§11. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej.

Burmistrz
() mgr in¿. Krzysztof Szkudlarek
Skarbnik Gminy i Miasta
() mgr Halina Rzepecka

§10. Porozumienie sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Prezydent
() Jacek Kowalski
Skarbnik Miasta
() Ewa Gawrych

3782
POROZUMIENIE
z dnia 15 pa¿dziernika 2007 r.
Porozumienie zawarte w dniu 15 padziernika 2007 r.
pomiêdzy Miastem i Gmin¹ Krotoszyn reprezentowan¹ przez:
Juliana Joksia

- Burmistrza Krotoszyna

a Miastem i Gmin¹ Komin Wielkopolski reprezentowan¹
przez:
Macieja Bratborskiego
polskiego.

- Burmistrza Komina Wielko-

§1. 1. Miasto i Gmina Komin Wielkopolski 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 i Gminy Komin Wielkopolski na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzglêdnieniem
doradztwa metodycznego, w roku 2007 stanowi to kwotê
2115 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 184
z³otych.
2. Miasto i Gmina Komin Wielkopolski do dnia 15 grudnia ka¿dego roku zobowi¹zana 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 i Gminy Komin Wielkopolski,
porozumienie bêdzie uzupe³nione aneksem okrelaj¹cym
wysokoæ dotacji celowej na kolejny rok bud¿etowy.
4. W przypadku realizacji zadañ przez doradcê metodycznego z Miasta i Gminy Komin Wielkopolski, wysokoæ dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zmniejsza siê o 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.
5. Strony niniejszego porozumienia uzgadniaj¹ wysokoæ dotacji, o której mowa w ust. 1, na ka¿dy rok bud¿etowy.
§2. Strony ustalaj¹ nastêpuj¹ce zasady wspó³dzia³ania
przy realizacji niniejszego porozumienia:
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
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i Gminê Komin Wielkopolski 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 i Gminê Komin
Wielkopolski  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 i Gminy
Komin Wielkopolski do dnia 31 grudnia danego roku, Miasto
i Gmina Komin Wielkopolski przekazuje dotacjê w terminie
wskazanym w ust. 1 i wysokoci okrelonej w projekcie
bud¿etu na kolejny rok kalendarzowy.

2. Wy³onienie nauczyciela doradcy metodycznego nastêpuje w drodze konkursu. W sk³ad komisji konkursowej
wchodz¹:
- dyrektor Orodka,
- po jednym przedstawicielu z ka¿dego samorz¹du bêd¹cego organem prowadz¹cym placówki objête porozumieniem.
Szczegó³owe zasady przeprowadzenia konkursu zostan¹
okrelone w og³oszeniu o konkursie.
§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.
§7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. Porozumienie sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
Miasto i Gmina Krotoszyn:
Burmistrz Krotoszyna
() mgr in¿. Julian Jok

§5. 1. Burmistrz Krotoszyna zobowi¹zuje siê przed³o¿yæ
Burmistrzowi Komina Wielkopolskiego w terminie do dnia
31 sierpnia ka¿dego roku wykaz nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w Orodku.

Miasto i Gmina Komin Wielkopolski:
Burmistrz Komina Wielkopolskiego
() mgr in¿. Maciej Bratborski

3783
ANEKS NR 1
z dnia 22 padziernika 2007 r.
Aneks z dnia 22 padziernika 2007 r. do Porozumienia
w sprawie powierzenia zadañ dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego w dniu 10 maja 2007
roku. sporz¹dzony pomiêdzy:
Wojewod¹ Wielkopolskim - zwanym dalej Wojewod¹,
reprezentowanym przez
Paw³a Ro¿yñskiego - I Wicewojewodê Wielkopolskiego,
Gmin¹ Szczytniki, zwan¹ w treci Porozumienia Gmin¹,
reprezentowan¹ przez

Miros³awa Juszczaka - Wójta Gminy Szczytniki, o nastêpuj¹cej treci:
§1. zmieniaj¹ siê §5.1. Porozumienia w ten sposób, i¿
otrzymuje on nastêpuj¹ce brzmienie:
§5.1. Koñcowe rozliczenie z wykonanych wed³ug
planu zadañ za 2007 rok Przejmuj¹cy przed³o¿y Powierzaj¹cemu do dnia 5 grudnia 2007 roku oraz zwróci
niewykorzystane rodki na rachunek Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego NBP Oddzia³ w Poznaniu Nr
67101014690005892230000000.

