
Porozumienie Nr ZW.4335 – 12/08 

 

z dnia 1 września 2008 r. 

 

finansowania kształcenia uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, w zakresie religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym dla dzieci i młodzieży 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu 

 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko 

– Kozielskiego, w imieniu którego działają: 

1) Józef Gisman – Starosta; 

2) Marek Matczak – Wicestarosta 

i Powiatem Raciborskim,  reprezentowanym  przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu 

którego działają: 

1) Adam Hajduk – Starosta; 

2) Andrzej Chroboczek – Wicestarosta. 

 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski przejmuje do realizacji zadanie własne Powiatu 

Raciborskiego w zakresie organizacji nauki religii dla dwóch uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest przez Powiat Raciborski. 

       

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane w Punkcie Katechetycznym Zboru 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie - Koźlu w okresie od 1 września 2008 r. 

do 31 sierpnia 2009 r. 

 

§ 3.1. Koszt realizacji zadania, o którym mowa w § 1, ustala się w wysokości 766 zł na rok 

szkolny 2008/2009. 

2. Kwota ta zostanie przekazana w całości przez Powiat w terminie do 15 czerwca 2009 r. 

3. W przypadku zmian wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski zastrzega sobie prawo zmiany dotacji. 

4. Przekazane środki finansowe Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski jest zobowiązany 

wykorzystać w terminie do 31 sierpnia 2009 r. Środki finansowe niewykorzystane do tego 

terminu Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski jest zobowiązany zwrócić w terminie do 14 września 

2009 r. na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego: Bank Spółdzielczy w Raciborzu, nr konta: 

65 8475 0006 2001 0011 5821 0003. 

5. Za dzień zwrotu niewykorzystanych środków uważa się dzień uznania rachunku bankowego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Środki zwrócone po 14 września 2009 r. należy przekazać 

wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczącymi 

zwrotu dotacji. 

 

§ 4.1. Powiat Raciborski sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Powiat 

Kędzierzyńsko – Kozielski, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. 

2. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski gwarantuje Powiatowi Raciborskiemu wgląd w realizację 

powierzonego zadania upoważniając dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja 

w Kędzierzynie - Koźlu do udostępnienia na wniosek Powiatu pisemnej informacji o sposobie 

realizacji zadania. 

 

§ 5.1. Porozumienie może być rozwiązane przez Powiat Raciborski ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku wykorzystywania przekazanej kwoty niezgodnie 

z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonywania porozumienia. 

2. Rozwiązując porozumienie, Powiat Raciborski określi wysokość środków finansowych 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami zgodnymi z ustawą z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, naliczanymi od dnia przekazania środków 



finansowych z budżetu powiatu, termin ich zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy 

dokonać wpłaty. 

 

§ 6. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

Za Powiat         Za Powiat  

Kędzierzyńsko - Kozielski        Raciborski 

 

Starosta          Starosta 

Józef Gisman        Adam Hajduk 

 

Wicestarosta         Wicestarosta 

Marek Matczak        Andrzej Chroboczek 


