
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Śląskiemu Kuratorowi Oświaty zadania związanego

z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej

pomiędzy

Wojewodą Śląskim - Panem Jarosławem Wieczorkiem, zwanym w treści porozumienia „Wojewodą”

a

Śląskim Kuratorem Oświaty - Panią Urszulą Bauer, zwanym w treści porozumienia „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 Dz. U. z 2018 roku, poz. 2340) zawiera się porozumienie 
o następującej treści:

§ 1. Wojewoda powierza a Kurator zobowiązuje się do realizacji zadania związanego z udzielaniem 
i rozliczaniem dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia 
nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, przeznaczonych na sfinansowanie:

1) wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego - na 
podstawie art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);

2) kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 
2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone - na podstawie  art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 
2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2245).

§ 2. Zadanie o którym mowa w  § 1 obejmuje:

1) prowadzenie z Ministerstwem Edukacji Narodowej korespondencji mającej na celu ustalenie limitu 
wydatków na dany rok budżetowy na realizację przedmiotowego zadania,

2) przekazanie do Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zwanego 
dalej „Urzędem”, wniosku o ustalenie planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na 
realizację zadania;

3) przygotowanie umów z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie ze wzorem przekazanym przez 
Wydział Finansów i Budżetu Urzędu i przekazanie umów Głównemu Księgowemu Budżetu Wojewody 
celem akceptacji i parafowania;

4) zawarcie w imieniu Wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego umowy o udzielenie dotacji;
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5) przekazanie do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii 
umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego;

6) przekazywanie do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu zapotrzebowań na środki budżetu państwa 
i polecenia uruchomienia tych środków z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego, 
z którymi zostały zawarte umowy;

7) przekazywanie do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu wniosków w sprawie zmian w planie wydatków 
Wojewody Śląskiego cz. 85/24 dotyczących realizowanego zadania;

8) składanie do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu informacji o celach, miernikach oraz ich wartościach 
w zakresie realizowanego zadania;

9) rozliczenie dotacji przekazanych na realizację zadania zgodnie z zapisami umowy i przekazanie rozliczenia 
do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu, celem ujęcia w księgach rachunkowych dysponenta części 
budżetowej – Wojewody Śląskiego, najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku budżetowym 
zgodnie ze wzorem rozliczenia przekazanym przez Wydział Finansów i Budżetu Urzędu.

§ 3. 1. Wojewoda zobowiązuje się do zabezpieczenia środków w planie wydatków na 2019 r. na zadanie, 
o którym mowa w § 1.

2. Na realizację zadania określonego w § 1, w budżecie Wojewody Śląskiego na rok 2019 została 
przeznaczona kwota 7.814.000 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli.

3. W latach następnych Kurator będzie realizował zadania określone przedmiotowym porozumieniem do 
wysokości środków, o których zostanie poinformowany pisemnie przez Wojewodę.

§ 4. 1. Wojewoda sprawuje kontrolę nad realizacją powierzonych porozumieniem zadań pod względem 
zgodności z prawem i postanowieniami niniejszego porozumienia.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 Wojewoda może żądać od Kuratora, w szczególności:

1) przedstawienia pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji powierzonych zadań;

2) przedstawienia dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.

3. Kontrolę prawidłowości realizacji zadań określonych w porozumieniu w imieniu Wojewody sprawuje 
Wydział Kontroli Urzędu.

§ 5. 1. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na czas nieokreślony.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Wojewoda może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w sposobie realizacji powierzonych zadań.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  

 

Wojewoda Śląski
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Śląski Kurator Oświaty
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