
  

POROZUMIENIE 

z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie powierzenia realizacji projektu: Konkurs dla wszystkich typów 

szkół/przedszkoli/placówek w województwie podlaskim „EUROPO JESTEŚMY  

Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”, w ramach programu 

wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2022 

zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Paszkowskim, zwanym dalej „Wojewodą” 

a Podlaskim Kuratorem Oświaty Panią Beatą Pietruszką, zwaną dalej „Kuratorem”, 

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 oraz z 2018 r. poz. 2340) zostaje zawarte porozumienie 

o następującej treści: 

§ 1. 1. Wojewoda powierza a Kurator przyjmuje do realizacji projekt: Konkurs dla wszystkich typów 

szkół/przedszkoli/placówek w województwie podlaskim „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii 

Europejskiej w Brawach Biało-Czerwonych”, zakwalifikowany w 2019 roku w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017–2022 – priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów, 

ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, zmienionego uchwałą nr 111/2018 Rady Ministrów 

z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 

„Niepodległa” na lata 2017-2021. 

2. Na realizację projektu wymienionego w ust. 1 zapewnia się środki finansowe pochodzące z rezerwy 

celowej budżetu państwa w wysokości 35 000 zł. 

3. W ramach porozumienia Kurator zobowiązuje się, w szczególności do: 

1) wykonywania powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami programu 

wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022; 

2) zapewnienia prawidłowej i zgodnej z celami programu realizacji projektu. 

§ 2. 1. Wojewoda zobowiązuje Kuratora do sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją projektu 

wymienionego w § 1 ust. 1. 

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Kuratora mogą badać 

dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 

wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji, dotyczących wykonania zadania. 

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Kuratora zarówno w siedzibie podmiotu 

kontrolowanego, jak i w miejscu realizacji zadania. 

4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Kurator poinformuje kontrolowany podmiot,  

a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. 
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5. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania 

wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Kuratora. 

§ 3. 1. Wojewodzie przysługuje prawo kontrolowania przestrzegania postanowień porozumienia, w tym 

możliwość żądania w dowolnym czasie informacji o stanie wykonania zadania.  

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych przez Wojewodę 

pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w każdym czasie i miejscu, kontroli 

dokumentacji związanej z realizacją zadania, dostarczonej lub udostępnionej przez Kuratora. 

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji projektu wymienionego w § 1 ust. 1. 

2. Dokumenty wydawane w związku z realizacją powierzonego zadania, powinny być oznaczone pieczęcią 

do podpisu w brzmieniu: „z up. Wojewody Podlaskiego”. 

§ 5. 1. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia stron lub wypowiedziane w formie 

pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2. Wojewoda może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w sposobie wykonywania powierzonego zadania lub w innych przypadkach uzasadniających 

jego rozwiązanie. 

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego 

Wojewoda Podlaski 

Bohdan Paszkowski 

Podlaski Kurator Oświaty 

Beata Pietruszka 
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