
Porozumienie 19/2009 

 

zawarte w dniu 9 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim reprezen-

towanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

 

- Józef Gisman - Starosta 

- Marek Matczak – Wicestarosta zwanym dalej Przekazującym 

a  

Gminą Kędzierzyn – Koźle reprezentowaną przez: 

- Wiesława Fąfarę - Prezydenta Miasta zwaną dalej Przyjmującym 

 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1.1. Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadania własne Powiatu obejmujące organizację za-

wodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej. 

2. Przyjmujący w ramach realizacji przyjętych zadań zatrudni na podstawie umowy-zlecenia 

koordynatora sportu za zryczałtowanym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 3.000 zł (słow-

nie: trzy tysiące złotych) brutto, płatnym w okresie od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. z 

wyłączeniem okresu wakacji.  

3. Realizatorem zadań, o których mowa w ust. 1, będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kędzierzynie - Koźlu. 

  

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, realizowane będą w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 

31 grudnia 2009 r. Rachunki wystawiane będą na MOSiR w Kędzierzynie - Koźlu.  

 

§ 3.1. Koszt realizacji zadań, o których mowa w § 1, ustala się na kwotę 30.000 zł (trzydzie-

ści tysięcy złotych). 

2. Kwota, o której mowa w pkt 1, zostanie przekazana w 3 ratach począwszy od miesiąca lu-

tego 2009 r. w terminach: 

I rata do 15 lutego - w kwocie 10.000 zł 

II rata do 30 kwietnia – w kwocie 10.000 zł 

III rata do 15 października – w kwocie 10.000 zł 

na rachunek Urzędu Miasta Kędzierzyna – Koźla Bank PKO BP O/K-K nr 02 1020 3668 0000 

5702 0264 3229. 

 

§ 4. Przyjmujący zapewni Przekazującemu bieżący wgląd w realizację powierzonego zadania 

upoważniając Dyrektora MOSiR w Kędzierzynie – Koźlu do udzielenia na wniosek Przekazującego 

pisemnej informacji oraz udostępnienia na wniosek przekazującego prowadzonej ewidencji lub 

ustalenia innego sposobu kontroli, umożliwiającego stwierdzenie wykonania zadania. 

 

§ 5. Niewykorzystane środki w roku budżetowym winny zostać zwrócone dla Starostwa Po-

wiatowego na rachunek PKO BP S.A. O/K-Koźle, nr 98102037140000480201055565 w termi-

nie do 23 grudnia 2009 r. 

 

§ 6. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi z podatkowymi 

odsetkami, które będą naliczane od dnia przekazania środków dla Gminy.  

 

§ 7. Zobowiązuje się jednostkę do składania kwartalnych sprawozdań Rb – 50 w terminie do 

10 następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym. 

 

§ 8. W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 10. Koszt publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poniesie Przekazu-

jący. 

 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 

 

Powiat:    Gmina: 

 

Starosta   Prezydent Miasta 



Józef Gisman   Wieslaw Fąfara 

 

Wicestarosta 

Marek Matczak 

 


