
 

 

POROZUMIENIE NR OUW/BOU-3/18 

zawarte w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Opolu 

w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, 976 oraz 1566) oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 121 ustawy z dnia  

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w związku z art. 90d  

i 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 oraz 2203) strony 

postanawiają, co następuje: 

Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak, zwany dalej Wojewodą, 

zawiera z 

Opolskim Kuratorem Oświaty Panem Michałem Siekiem, zwanym dalej Kuratorem, 

następujące porozumienie: 

§ 1. Wojewoda zleca a Kurator przyjmuje do realizacji wykonanie zadania związanego z dofinansowaniem 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: 

1) wstępną weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania jednostek samorządu terytorialnego 

na stypendia i zasiłki szkolne; 

2) zawieranie w imieniu Wojewody umów z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania,  

o którym mowa w porozumieniu; 

3) wydawanie dyspozycji przekazania środków dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadanie 

w ramach przyznanej dotacji celowej z konta Wojewody; 

4) rozliczenie środków przekazanych na realizację zadania pod względem finansowym. 

§ 2. Wysokość dotacji ustala Minister Edukacji Narodowej, według algorytmu zawartego w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji 

celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu 

ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 36, poz. 319). 

§ 3. Środki, o których mowa w § 2 będą przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Kuratorem a odpowiednio Prezydentem Miasta, Burmistrzem, Wójtem.  

§ 4.1. Prawidłowość realizacji objętego Porozumieniem zadania pod względem legalności, gospodarności  

i rzetelności, podlega kontroli prowadzonej przez upoważnionych pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Opolu. 

2. Kurator jest zobowiązany do udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego  

i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji powierzonego zadania. 
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3. Kontrola wykonywana jest również poprzez sprawdzanie przedkładanych przez Kuratora dyspozycji 

przekazania jednostkom samorządu terytorialnego środków dotacji celowej z budżetu Wojewody. 

4. Wojewoda sprawuje kontrolę nad realizacją zadań objętych niniejszym Porozumieniem na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, 

poz. 1092). 

§ 6. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo 

wypowiedzenia niniejszego Porozumienia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

§ 8. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej. 

§ 9. Traci moc porozumienie nr OUW/BOU-1/17 pomiędzy Wojewodą Opolskim a Opolskim Kuratorem 

Oświaty z dnia 3 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2017 r. poz. 685). 

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie z dniem ogłoszenia. 

  

Wojewoda Opolski 

 

Adrian Czubak 

Opolski Kurator Oświaty 

 

Michał Siek 
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