
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 1 lutego 2018 r. 

w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle 

- związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle 

Porozumienie zawarto w Opolu pomiędzy: 

1. Miastem Opole z siedzibą w Opolu 45-015, Rynek-Ratusz, reprezentowanym przez: 

- Arkadiusza Wiśniewskiego - Prezydenta Miasta Opola, 

a 

2. Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 

reprezentowaną przez: 

- Wojciecha Jagiełłę - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

Na podstawie: 

- § 1 uchwały nr XXIV/195/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 

przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn-Koźle – 

związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, 

- uchwały nr LXVI/780/02 Rady Miasta Opola z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przyjęcia zadań  

z jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego związanych z organizacją doradztwa 

zawodowego dla nauczycieli, 

strony porozumienia ustalają, że: 

§ 1. Miasto Opole przyjmuje powierzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania związane z organizacją 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle i jako organ prowadzący zleca ich realizację Miejskiemu 

Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. 

§ 2. Miasto Opole w ramach powierzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania, zobowiązuje się  

w szczególności do: 

1) rozpoznawania potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle; 

2) prowadzenia doradztwa metodycznego, doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli; 

3) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli w tym udzielania konsultacji indywidualnych, obserwacji z lekcji 

z późniejszym omówieniem i instruktażem w procesie adaptacji zawodowej, udostępnienia nauczycielom 

materiałów szkoleniowych, umożliwienia obserwacji zajęć prowadzonych przez doradcę; 

4) udzielania na wniosek dyrektora szkoły pomocy w ocenie pracy nauczyciela; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 marca 2018 r.

Poz. 798



5) podejmowania działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia; 

6) upowszechniania nowych metod, technik i środków kształcenia; 

7) upowszechniania twórczych osiągnięć pedagogicznych; 

8) wspierania dyrektorów placówek oświatowych w zakresie organizacji i zarządzania; 

9) organizacji konferencji przedmiotowo-metodycznych; 

10) prowadzenia konsultacji zbiorowych; 

11) prowadzenia działalności popularyzatorskiej; 

12) prowadzenia konsultacji w sprawach zdobywania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. 

§ 3.1. Gmina Kędzierzyn-Koźle przekazuje w roku 2018 na cel wskazany w § 1 na rzecz Miasta Opola 

środki, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz. 1189 z późn. zm.),  

w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na doradztwo 

metodyczne. 

2. Przekazanie środków finansowych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nastąpi w dwóch równych transzach: 

a) I transza - do końca czerwca 2018 roku,  

b) II transza - do 31 sierpnia 2018 roku 

na następujący numer konta: 95 1160 2202 0000 0002 1490 8705. 

§ 4.1. Rozliczenie kwoty nastąpi w terminie do 31 stycznia 2019 roku w formie sprawozdania opisowego,  

z uwzględnieniem wydatków poniesionych na realizację zadań określonych w § 1 niniejszego Porozumienia,  

w tym z wyszczególnieniem kwoty wydatków poniesionych na doradztwo metodyczne. 

2. Niewykorzystane środki finansowe Miasto Opole zwróci Gminie Kędzierzyn-Koźle na następujący 

numer konta 83 1020 3714 0000 4402 0108 5422 w terminie do 28 grudnia 2018 roku. 

§ 5. Porozumienie zawarto na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

§ 6. Każda ze stron ma prawo odstąpienia od porozumienia za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 7. Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

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

2. Stroną realizującą czynności związane z ogłoszeniem jest Miasto Opole. 

  

Zastępca Prezydenta  

Miasta Kędzierzyn-Koźle 

 

Wojciech Jagiełło 

Prezydent  

Miasta Opola 

 

Arkadiusz Wiśniewski 
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