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- 8171 Poz. 1999 i 2000

1999
ZARZĄDZENIE Nr 3
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni
z dnia 1 października 2007 r.

w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2008 r. na Zalewie Wiślanym oraz
sposobu i warunków podziału tej kwoty.

1) którzy mieli przyznane na rok 2008 indywidualne
kwoty połowowe leszczy i sandaczy,

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o
rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

2) wyłowili co najmniej 90% otrzymanej dla danego
gatunku kwoty,

§ 1. Ustala się w 2008 r. ogólną kwotę połowową na
Zalewie Wiślanym dla podanych niŜej gatunków ryb:
1) leszcza

160 ton,

2) sandacza

100 ton.

3) uzyskali akceptację działających na Zalewie Wiślanym
organizacji rybackich niezaleŜnie od tego czy do nich
naleŜą.
2. O wielkości przyznanej dodatkowej kwoty
połowowej decydują wspólnie organizacje rybackie.

§ 2. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej, o której
mowa w § 1, dokonuje się na zasadzie przydzielenia
równej wielkości indywidualnych kwot połowowych na
wszystkie statki rybackie z dokładnością do 1 kg.

3. O kolejności otrzymania dodatkowej kwoty
połowowej
decyduje
data
złoŜenia
wniosku
zaakceptowanego przez działające na Zalewie Wiślanym
organizacje rybackie.

2. Ilość leszczy i sandaczy, która ewentualnie
pozostanie po podziale ogólnej kwoty połowowej stanowi
rezerwę do podziału w uzgodnieniu z organizacjami
rybackimi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie w dniu ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego i Województwa Pomorskiego.

§ 3. 1. Do ubiegania się o przydział dodatkowej kwoty
połowowej z rezerwy, o której mowa w § 2 ust. 2
uprawnieni są armatorzy:

Okręgowy Inspektor
Rybołówstwa Morskiego w Gdyni
Andrzej Baczewski

2000
POROZUMIENIE Nr 6/2007

Zawarte w dniu 18 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Miastem i Gminą Frombork realizującym
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Miastem, w imieniu którego działają:
1) Krystyna Lewańska - Burmistrz,
2) Ewa Semków - Skarbnik.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został
uchwałą Nr 70/2007 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007
roku
w
sprawie
Rządowego
programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i
organizacji
pozarządowych"
zmienioną
uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku,
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania
programów
wyrównywania
szans

edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r., warunków jakie
muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących
oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie."
(Dz. U. Nr 86, poz. 575).
§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków

Dziennik Urzędowy
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dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Miastu realizującemu niŜej wymieniony program
dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2030 w wysokości
złotych 13.940 (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset
czterdzieści złotych) z przeznaczeniem na realizację
następującego zadania:
„Nauka i zabawa to przyjemna sprawa”.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 1.09.2007 r. do dnia 21.12. 2007 r.
3. Dotacja w wysokości 13.940 złotych (słownie:
trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) będzie
przekazana Miastu do dnia 30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Miasto zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Miasto dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Miasto zobowiązane jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 21.12.2007 roku.

- 8172 Poz. 2000

zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Miasto, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Miasto obowiązane jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.
§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.
§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.

4. Niewykorzystane środki finansowe Miasto
zobowiązane jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Burmistrz
Krystyna Lewańska
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2001
POROZUMIENIE Nr 14/2007
Zawarte w dniu 18 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Urzędem Miejskim w Lidzbarku
Warmińskim realizującym Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Gminą, w imieniu którego działają:
1) Zastępca Burmistrza - Janusz Mucha,
2) Skarbnik Miasta - Stanisława Wiesława Piasecka.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Gminie realizującej niŜej wymieniony program
dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2030 w wysokości
złotych 74.472 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące
czterysta siedemdziesiąt dwa złotych) z przeznaczeniem
na realizację następującego zadania:
Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,
zamiłowania i uzdolnienia oraz wiedzę i umiejętności
drogą do wszechstronnego rozwoju uczniów a takŜe
alternatywną dla patologii i niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieŜy.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 3.09.2007 r. do dnia 20.12.2007 r.
3. Dotacja w wysokości 74.472 złotych (słownie:
siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt
dwa złotych) będzie przekazana Miastu do dnia
30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Gminę zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:

1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Gmina dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Gmina zobowiązane jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 20.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Gmina
zobowiązane jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Gminę, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Gmina obowiązana jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
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§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.
§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.
§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Z-ca Burmistrza
Janusz Mucha

2002
POROZUMIENIE Nr 48/2007
Zawarte w dniu 18 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Gminą Kozłowo realizującą Rządowy
program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych", zwaną dalej Gminą, w imieniu którego działają:
1) Jacek Jankowski - Wójt Gminy.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 3. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Gminie realizującej niŜej wymieniony program
dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2030 w wysokości
złotych 14.100 (słownie: czternaście tysięcy sto złotych) z
przeznaczeniem na realizację następującego zadania:
„Językowy zawrót głowy (i nie tylko...)”.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 20.06.2007 r. do dnia 14.12. 2007 r.

3. Dotacja w wysokości 14.100 złotych (słownie:
czternaście tysięcy sto złotych) będzie przekazana Gminie
do dnia 31.07.2007 roku.
§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Gminę zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Gmina dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Gmina zobowiązana jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 14.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Gmina
zobowiązana jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
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5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.

porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.

§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.
§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Gminę, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 6. Gmina obowiązana jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Wójt
Janusz Jankowski

2003
POROZUMIENIE Nr 65/2007
Zawarte w dniu 18 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Powiatem Nidzickim realizującym
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Powiatem, w imieniu którego działają:
1) Ludwik Ekiert - Starosta Nidzicki,
2) Lech Brzozowski - Wicestarosta Nidzicki.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Powiatowi realizującemu niŜej wymieniony
program dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2130 w wysokości
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złotych 14.933 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset
trzydzieści trzy złotych) z przeznaczeniem na realizację
następującego zadania:
„Program
edukacji
rekreacyjno-sportowej,
zajęcia
rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia koła zainteresowań”.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 1.09.2007 r. do dnia 15.12. 2007 r.
3. Dotacja w wysokości 14.933 złotych (słownie:
czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złotych)
będzie przekazana Powiatowi do dnia 30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Powiat zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Powiat dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Powiat zobowiązany jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 15.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Powiat
zobowiązany jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
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państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Powiat, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Powiat obowiązany jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.
§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.
§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.
§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.
§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Starosta
Ludwik Ekiert
Wicestarosta
Lech Brzozowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 152
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2004
POROZUMIENIE Nr 66/2007
Zawarte w dniu 18 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Powiatem Nidzickim realizującym
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Powiatem, w imieniu którego działają:
1) Ludwik Ekiert - Starosta Nidzicki,
2) Lech Brzozowski - Wicestarosta Nidzicki.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Powiatowi realizującemu niŜej wymieniony
program dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2130 w wysokości
złotych 22.400 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące
czterysta złotych) z przeznaczeniem na realizację
następującego zadania:
„Program
edukacji
rekreacyjno-sportowej,
zajęcia
rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia koła zainteresowań”.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 1.09.2007 r. do dnia 15.12. 2007 r.
3. Dotacja w wysokości 22.400 złotych (słownie:
dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) będzie
przekazana Powiatowi do dnia 30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Powiat zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),

2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Powiat dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Powiat zobowiązany jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 15.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Powiat
zobowiązany jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Powiat, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Powiat obowiązany jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym
porozumieniu.

Dziennik Urzędowy
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rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Starosta
Ludwik Ekiert
Wicestarosta
Lech Brzozowski

2005
POROZUMIENIE Nr 7/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Miastem i Gminą GiŜycko realizującym
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Miastem, w imieniu którego działają:
1) Jolanta Piotrowska - Burmistrz GiŜycka,
2) ElŜbieta Ołoszczyńska - Skarbnik GiŜycka.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Miastu realizującemu niŜej wymieniony program
dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2030 w wysokości
złotych 27.500 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy
pięćset złotych) z przeznaczeniem na realizację
następującego zadania:
„Moje Popołudnie”.

2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 1.09.2007 r. do dnia 15.12. 2007 r.
3. Dotacja w wysokości 27.500 złotych (słownie:
dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) będzie
przekazana Miastu do dnia 30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Miasto zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Miasto dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Miasto zobowiązane jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 15.12.2007 roku.
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§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.

4. Niewykorzystane środki finansowe Miasto
zobowiązane jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.

§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Miasto, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 6. Miasto obowiązane jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Burmistrz Miasta GiŜycka
Jolanta Piotrowska

2006
POROZUMIENIE Nr 20/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Gminą Olsztyn realizującą Rządowy
program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych", zwaną dalej Gminą, w imieniu którego działają:
1) Czesław Jerzy Małkowski - Prezydent Miasta Olsztyn.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został
uchwałą Nr 70/2007 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007
roku
w
sprawie
Rządowego
programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i
organizacji
pozarządowych"
zmienioną
uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku,
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania
programów
wyrównywania
szans
edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r., warunków jakie
muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących
oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru

programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie."
(Dz. U. Nr 86, poz. 575).
§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda

Dziennik Urzędowy
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udziela Gminie realizującej niŜej wymieniony program
dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2030 w wysokości
złotych 4.200 (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) z
przeznaczeniem na realizację następującego zadania:
Kultura Ludowa Warmii.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 7.09.2007 r. do dnia 30.11.2007 r.
3. Dotacja w wysokości 4.200 złotych (słownie: cztery
tysiące dwieście złotych) będzie przekazana Gminie do
dnia 30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Gminę zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Gmina dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Gmina zobowiązana jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 30.11.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Gmina
zobowiązana jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
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państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Gminę, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Gmina obowiązana jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.
§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.
§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.
§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.
§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Prezydent Miasta
Czesław Jerzy Małkowski

Dziennik Urzędowy
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2007
POROZUMIENIE Nr 21/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Gminą Olsztyn realizującą Rządowy
program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych", zwaną dalej Gminą, w imieniu którego działają:
1) Czesław Jerzy Małkowski - Prezydent Miasta Olsztyn.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Gminie realizującej niŜej wymieniony program
dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2030 w wysokości
złotych 6.552 (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt
dwa
złotych)
z
przeznaczeniem
na
realizację
następującego zadania:
Program logoterapeutyczny: Jak mówić, marzyć i wyraŜać
swoje myśli?.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 11.06.2007 r. do dnia 21.12.2007 r.
3. Dotacja w wysokości 6.552 złotych (słownie: sześć
tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złotych) będzie
przekazana Gminie do dnia 31.07.2007 roku.
§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Gminę zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Gmina dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z

wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Gmina zobowiązana jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 21.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Gmina
zobowiązana jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Gminę, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Gmina obowiązana jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.
§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.
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§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.
§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Prezydent Miasta
Czesław Jerzy Małkowski

2008
POROZUMIENIE Nr 22/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Gminą Olsztyn realizującą Rządowy
program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych", zwaną dalej Gminą, w imieniu którego działają:
1) Czesław Jerzy Małkowski - Prezydent Miasta Olsztyn.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Gminie realizującej niŜej wymieniony program
dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2030 w wysokości
złotych 2.100 (słownie: dwa tysiące sto złotych) z
przeznaczeniem na realizację następującego zadania:
Młody=Przedsiębiorczy.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 10.09.2007 r. do dnia 30.11. 2007 r.
3. Dotacja w wysokości 2.100 złotych (słownie: dwa
tysiące sto złotych) będzie przekazana Gminie do dnia
30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na

sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Gminę zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Gmina dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Gmina zobowiązana jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 30.11.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Gmina
zobowiązana jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
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zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.

§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.

§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Gminę, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

§ 6. Gmina obowiązana jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Prezydent Miasta
Czesław Jerzy Małkowski

2009
POROZUMIENIE Nr 23/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Gminą Olsztyn realizującą Rządowy
program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych", zwaną dalej Gminą, w imieniu którego działają:
1) Czesław Jerzy Małkowski - Prezydent Miasta Olsztyn.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,

podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Gminie realizującej niŜej wymieniony program
dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2030 w wysokości
złotych
1.287 (słownie: jeden
tysiąc
dwieście
osiemdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem na
realizację następującego zadania:
„Jak się bawić słowem, dźwiękiem i ruchem” program o
charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierający
rozwój ucznia dla klas V-VI.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 11.06.2007 r. do dnia 21.12.2007 r.
3. Dotacja w wysokości 1.287 złotych (słownie: jeden
tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) będzie
przekazana Gminie do dnia 31.07.2007 roku.
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- 8184 Poz. 2009 i 2010

§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.

§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Gminę, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.

§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Gminę zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).

§ 6. Gmina obowiązana jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.

2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Gmina dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.

§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.

3. Gmina zobowiązana jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 21.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Gmina
zobowiązana jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Prezydent Miasta
Czesław Jerzy Małkowski

2010
POROZUMIENIE Nr 51/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Gminą Lidzbark Warmiński realizującą
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwaną dalej Gminą, w imieniu którego działają:
1) Krystyna Sroka - Wójt Gminy,
2) Maria Lechowicz - Skarbnik.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007

Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 152
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 3. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub
lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieŜy w 2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te
programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz
sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda udziela
Gminie realizującej niŜej wymieniony program dotację celową w
dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 §
2030 w wysokości złotych 23.961 (słownie: dwadzieścia trzy
tysiące
dziewięćset
sześćdziesiąt
jeden
złotych)
z
przeznaczeniem na realizację następującego zadania:
„Rozwój zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień szansą na
Ŝyciowy sukces”.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 1.09.2007 r. do dnia 15.12.2007 r.
3. Dotacja w wysokości 23.961 złotych (słownie:
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden
złotych)
będzie
przekazana
Gminie
do
dnia
30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i merytoryczne) z
wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Gminę
zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do
porozumienia i dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi
Oświaty w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Gmina dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Gmina zobowiązana jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 15.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Gmina
zobowiązana jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

- 8185 Poz. 2010

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Gminę, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Gmina obowiązana jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.
§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.
§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.
§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.
§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

Wójt
Krystyna Sroka

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 152

- 8186 Poz. 2011

2011
POROZUMIENIE Nr 58/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego realizującym Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Samorządem, w imieniu którego działają:
1) Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
2) Piotr śuchowski - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z wykonania
zadania sporządzone w układzie druku RB-50 w terminie
do 15 lutego 2008 r.
3. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zobowiązany jest do wykorzystania środków finansowych
do dnia 15.12.2007 roku.

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Samorządowi realizującemu niŜej wymieniony
program dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2230 w wysokości
złotych 45.710 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy
siedemset dziesięć złotych) z przeznaczeniem na
realizację następującego zadania:
„Dosięgnąć gwiazd”.

4. Niewykorzystane środki finansowe Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego zobowiązany jest
zwrócić na konto z którego przekazano dotację w terminie
nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty wykonania zadania
określonej wg § 1 pkt 2.

2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 15.08.2007 r. do dnia 15.12. 2007 r.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.

3. Dotacja w wysokości 45.710 złotych (słownie:
czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych)
będzie
przekazana
Samorządowi
Województwa
Warmińsko-Mazurskiemu do dnia 31.08.2007 roku.
§ 2. 1. Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego
zobowiązuje
się
do
wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki
Nr 1 i 2 do porozumienia i dostarczone WarmińskoMazurskiemu Kuratorowi Oświaty w Olsztynie do
zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym kontrolę
prawidłowości wydatkowania środków finansowych.
§ 6. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
obowiązany jest do udzielania ustnie lub na piśmie, w
zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej przez
Wojewodę i w terminie przez nią określonym, wyjaśnień i
informacji dotyczących realizacji zadania, o którym mowa
w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 152

- 8187 Poz. 2011 i 2012

porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas
Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Piotr śuchowski

2012
POROZUMIENIE Nr 59/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego realizującym Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Samorządem, w imieniu którego działają:
1) Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
2) Piotr śuchowski - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub
lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieŜy w 2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te
programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz
sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda udziela
Samorządowi realizującemu niŜej wymieniony program dotację
celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza",
rozdziale 85415 § 2230 w wysokości złotych 2.450 (słownie: dwa
tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na
realizację następującego zadania:
Program edukacyjny „Doskonalenie umiejętności uczenia się i
korzystania ze źródeł informacji”.

2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 1.10.2007 r. do dnia 10.12. 2007 r.
3. Dotacja w wysokości 2.450 złotych (słownie: dwa
tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) będzie przekazana
Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiemu do
dnia 31.10.2007 roku.
§ 2. 1. Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego
zobowiązuje
się
do
wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki
Nr 1 i 2 do porozumienia i dostarczone WarmińskoMazurskiemu Kuratorowi Oświaty w Olsztynie do
zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 152

- 8188 Poz. 2012 i 2013

zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej przez
Wojewodę i w terminie przez nią określonym, wyjaśnień i
informacji dotyczących realizacji zadania, o którym mowa
w § 1 ust. 1.

2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z wykonania
zadania sporządzone w układzie druku RB-50 w terminie
do 15 lutego 2008 r.

§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.

3. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zobowiązany jest do wykorzystania środków finansowych
do dnia 10.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego zobowiązany jest
zwrócić na konto z którego przekazano dotację w terminie
nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty wykonania zadania
określonej wg § 1 pkt 2.

§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.
§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym kontrolę
prawidłowości wydatkowania środków finansowych.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

§ 6. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
obowiązany jest do udzielania ustnie lub na piśmie, w
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas
Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Piotr śuchowski

2013
POROZUMIENIE Nr 67/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Powiatem Oleckim realizującym
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Powiatem, w imieniu którego działają:
1) Stanisław Lucjan Ramotowski - Starosta Olecki,
2) Krystyna Czuper - Skarbnik Powiatu.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie

Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 152
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§

1.

1.

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub
lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieŜy w 2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te
programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz
sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda udziela
Powiatowi realizującemu niŜej wymieniony program dotację
celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza",
rozdziale 85415 § 2130 w wysokości złotych 16.992 (słownie:
szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych) z
przeznaczeniem na realizację następującego zadania:
Równam krok.

2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 10.09.2007 r. do dnia 15.12. 2007 r.
3. Dotacja w wysokości 16.992 złotych (słownie:
szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa
złotych) będzie przekazana Powiatowi do dnia
30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Powiat zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Powiat dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Powiat zobowiązany jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 15.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Powiat
zobowiązany jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

- 8189 Poz. 2013

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Powiat, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Powiat obowiązany jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.
§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.
§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.
§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.
§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.
Starosta
Stanisław Ramotowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 152

- 8190 Poz. 2014

2014
POROZUMIENIE Nr 68/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Powiatem Oleckim realizującym
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Powiatem, w imieniu którego działają:
1) Stanisław Lucjan Ramotowski - Starosta Olecki,
2) Krystyna Czuper - Skarbnik Powiatu.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Powiatowi realizującemu niŜej wymieniony
program dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2130 w wysokości
złotych 9.044 (słownie: dziewięć tysięcy czterdzieści
cztery złotych) z przeznaczeniem na realizację
następującego zadania:
Edukacja teatralna młodzieŜy licealnej.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 10.09.2007 r. do dnia 15.12. 2007 r.
3. Dotacja w wysokości 9.044 złotych (słownie:
dziewięć tysięcy czterdzieści cztery złotych) będzie
przekazana Powiatowi do dnia 30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Powiat zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).

2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Powiat dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Powiat zobowiązany jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 15.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Powiat
zobowiązany jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Powiat, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Powiat obowiązany jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.
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§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.

rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Starosta
Stanisław Ramotowski

2015
POROZUMIENIE Nr 69/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Powiatem Oleckim realizującym
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Powiatem, w imieniu którego działają:
1) Stanisław Lucjan Ramotowski - Starosta Olecki,
2) Krystyna Czuper - Skarbnik Powiatu.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Powiatowi realizującemu niŜej wymieniony
program dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2130 w wysokości
złotych 7.000 (słownie: siedem tysięcy złotych) z
przeznaczeniem na realizację następującego zadania:
„Z siatkówką za pan brat”.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 3.09.2007 r. do dnia 15.12. 2007 r.

3. Dotacja w wysokości 7.000 złotych (słownie: siedem
tysięcy złotych) będzie przekazana Powiatowi do dnia
30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Powiat zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Powiat dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Powiat zobowiązany jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 15.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Powiat
zobowiązany jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
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5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.

porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.

§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.
§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Powiat, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 6. Powiat obowiązany jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Starosta
Stanisław Ramotowski

2016
POROZUMIENIE Nr 70/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Powiatem Oleckim realizującym
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Powiatem, w imieniu którego działają:
1) Stanisław Lucjan Ramotowski - Starosta Olecki,
2) Krystyna Czuper - Skarbnik Powiatu.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Powiatowi realizującemu niŜej wymieniony
program dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2130 w wysokości
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złotych 2.345 (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści
pięć
złotych) z
przeznaczeniem
na
realizację
następującego zadania:
Studio reakcji ruchowej.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 10.09.2007 r. do dnia 20.12. 2007 r.
3. Dotacja w wysokości 2.345 złotych (słownie: dwa
tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych) będzie
przekazana Powiatowi do dnia 30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Powiat zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Powiat dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Powiat zobowiązany jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 20.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Powiat
zobowiązany jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
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państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Powiat, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Powiat obowiązany jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.
§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.
§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.
§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.
§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Starosta
Stanisław Ramotowski
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2017
POROZUMIENIE Nr 71/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Powiatem Oleckim realizującym
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwanym dalej Powiatem, w imieniu którego działają:
1) Stanisław Lucjan Ramotowski - Starosta Olecki,
2) Krystyna Czuper - Skarbnik Powiatu.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Powiatowi realizującemu niŜej wymieniony
program dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2130 w wysokości
złotych 21.221 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy
dwieście dwadzieścia jeden złotych) z przeznaczeniem na
realizację następującego zadania:
„Wspieranie
aktywności
dzieci
i
młodzieŜy
niepełnosprawnej w rozwoju własnej osobowości”.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 10.09.2007 r. do dnia 15.12. 2007 r.
3. Dotacja w wysokości 21.221 złotych (słownie:
dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden
złotych) będzie przekazana Powiatowi do dnia 30.09.2007
roku.
§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Powiat zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).

2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Powiat dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Powiat zobowiązany jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 15.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Powiat
zobowiązany jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.
§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Powiat, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Powiat obowiązany jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,
porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.
§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
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Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.

przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Starosta
Stanisław Ramotowski

2018
POROZUMIENIE Nr 110/2007
Zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Anną Szyszka reprezentowanym
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Jolantę Gregorczuk, a Gminą Miastem Elbląg na prawach
powiatu realizującą Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 roku „Aktywizacja
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych", zwaną dalej Gminą, w imieniu którego działają:
1) Prezydent Miasta Elbląg Henryk Słonina,
2) Skarbnik Miasta Elbląg Zbigniew Pater.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 roku ustanowiony został uchwałą Nr 70/2007
Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" zmienioną uchwałą
Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 roku, oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007 r.,
warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów
dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie." (Dz. U.
Nr 86, poz. 575).

§ 1. 1. Na podstawie art. 130 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia
2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w
2007 roku, warunków, jakie muszą spełniać te programy,
podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu
i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone
dofinansowanie (Dz. U. Nr 89, poz. 575) Wojewoda
udziela Gminie realizującej niŜej wymieniony program
dotację celową w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdziale 85415 § 2030 w wysokości
złotych 89.210 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
dwieście dziesięć złotych) z przeznaczeniem na realizację
następującego zadania:
Elbląski Program Edukacyjny „Uczyć się aby być” i
Elbląski Program Profilaktyki „Odnaleźć się w sobie”.
2. Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się od dnia 3.09.2007 r. do dnia 15.12.2007 r.

3. Dotacja w wysokości 89.210 złotych (słownie:
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych)
będzie przekazana Gminie do dnia 30.09.2007 roku.
§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanych środków finansowych wyłącznie na
sfinansowanie wydatków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskało i na warunkach określonych w porozumieniu.
§ 3. 1. Sprawozdanie końcowe (finansowe i
merytoryczne) z wykonania zadania powinno zostać
sporządzone przez Gminę zgodnie ze wzorem
stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do porozumienia i
dostarczone Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
w Olsztynie do zaakceptowania w terminie:
1) sprawozdanie finansowe - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 1),
2) sprawozdanie merytoryczne - do dnia 28 grudnia
2007 roku (zał. Nr 2).
2. Do sprawozdania końcowego, o którym mowa w
ust. 1 Gmina dołącza zbiorcze sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania sporządzone w układzie druku RB-50
w terminie do 15 lutego 2008 r.
3. Gmina zobowiązana jest do wykorzystania środków
finansowych do dnia 15.12.2007 roku.
4. Niewykorzystane środki finansowe Gmina
zobowiązana jest zwrócić na konto z którego przekazano
dotację w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni od daty
wykonania zadania określonej wg § 1 pkt 2.
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5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym
w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości
podatkowych,
począwszy
od
dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu
dotacji.

porozumienie moŜe być rozwiązane za miesięcznym
okresem wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.
Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych
strony określą w sporządzonym na tę okoliczność
odrębnym porozumieniu.

§ 4. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem pobrane w
nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
następnego roku.

§ 8. Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą
zaakceptowania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie sprawozdania, o którym mowa w § 3
ust. 1.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 nalicza się
odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budŜetu
państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
dotacji.
3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata.
§ 5. Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość kontroli
prawidłowości wykonywanych zadań przez Gminę, w tym
kontrolę
prawidłowości
wydatkowania
środków
finansowych.
§ 6. Gmina obowiązana jest do udzielania ustnie lub
na piśmie, w zaleŜności od Ŝądania osoby upowaŜnionej
przez Wojewodę i w terminie przez nią określonym,
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania, o
którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W przypadku wystąpienia okoliczności
uniemoŜliwiających wykonanie niniejszego porozumienia,
za które strony odpowiedzialności nie ponoszą,

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego
porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem
stosuje się przepisy o których mowa w § 1 ust. 1
porozumienia.
§ 11. Ewentualne spory, powstałe w wyniku
realizowania niniejszego porozumienia winny być
rozstrzygane w dwustronnych negocjacjach, a gdy one nie
przyniosą rozwiązania spór winien być poddany
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby podmiotu
zlecającego.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron oraz jeden dla Wydziału Nadzoru i Kontroli
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.
§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Gregorczuk
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

wz. Prezydenta Miasta
Witold Wróblewski
Wiceprezydent
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