
UCHWAŁA NR XIII/160/03 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 24 września 2003 r. 
 
 
w sprawie realizacji zadania p.n. „Śląsk w Europie, Europa na Śląsku – 
Młodzież -Kultura – Edukacja” i dotacji celowej z budżetu państwa na 
ten cel. 
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca          
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Strzelce Opolskie przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu 
administracji rządowej p.n. „Śląsk w Europie, Europa na Śląsku - Młodzież – 
Kultura – Edukacja” należące do programu „Międzynarodowa wymiana 
młodzieży”. 

2. Zadanie określone w ust. l gmina Strzelce Opolskie realizuje na 
zasadach ustalonych w zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu 
porozumieniu dotyczącym realizacji projektu międzynarodowej wymiany                  
i młodzieży, którego projekt stanowi załącznik do uchwały. 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Załącznik do uchwały nr XIII/160/03 
Z dnia 24 września 2003 r. 

 

POROZUMIENIE Nr .............................. 

z dnia ................................. 

 
dotyczące realizacji projektu międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży 
 
Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.) 
strony: 
 
Minister Edukacji Narodowej i Sportu mający siedzibę: 00-918 Warszawa, Al. 
Szucha 25, zwany dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowany przez: 
Panią Agnieszkę Dybowską – Dyrektora Biura ds. Młodzieży 
 
oraz 
 
Gmina Strzelce Opolskie, z siedzibą w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47 – 
100 Strzelce Opolskie, posiadająca NIP Nr 756-10-01-727, zwana dalej 
„Zleceniobiorcą”, reprezentowana przez: 
Burmistrza Strzelec Opolskich Krzysztofa Fabianowskiego 
 
 
zawierają porozumienie o następującej treści: 
 

 
§ 1 

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy zorganizowanie międzynarodowej 
wymiany młodzieży „Śląsk w Europie, Europa na Śląsku – Młodzież – Kultura 
– Edukacja” w dniach 3.08-17.08.2003 r. w Strzelcach Opolskich dla 
młodzieży z miast: Strzelce Opolskie, Soest (Niemcy) i Druskienniki (Litwa). 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy 
realizacji powierzonego mu zadania, a w szczególności do przestrzegania 
terminu i miejsca realizacji zadania. 

 
§ 2 

1. Zleceniodawca na cel wskazany w § 1 ust. 1 przyznaje Zleceniobiorcy dotację 
celową z budżetu państwa w części 30 – Oświata i wychowanie, dział 801, 
rozdział 80195, § 2020 w kwocie 15916 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 
dziewięćset szesnaście). 

2. Dotacja zostanie przekazana w terminie 14 dni od daty niniejszego 
porozumienia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy (Bank Spółdzielczy w 
Leśnicy, oddział w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2, 47 – 100 Strzelce 
Opolskie, nr rachunku: 89071089 – 906878 - 37011- 101 – 1) 
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3. Wzrost kosztów realizacji zadania nie daje Zleceniobiorcy podstaw do żądania 
zwiększenia kwoty dotacji. 

 
§ 3 

1. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 12 września 2003 r., nie później 
jednak niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia zadania. 

2. Podstawę rozliczenia dotacji stanowić będzie sporządzone przez Zleceniobiorcę 
i przyjęte przez Zleceniodawcę sprawozdanie merytoryczne według załącznika 
nr 1 i rozliczenie finansowe. 

3. Wzór sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 2 do porozumienia. 
 

§ 4 
1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana  

w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami  
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 14 dni od daty 
ustalenia, że dotacja została wykorzystana niezgodnie  
z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości, nie później jednak niż 
w terminie do dnia 28 lutego następnego roku. 

2. Odsetki nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji lub daty 
stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia dotacji. 

3. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości zwrotowi podlega ta 
część dotacji, która została nadmiernie pobrana. 

4. Zwrotowi podlega również dotacja niewykorzystana w części lub w całości. 
5. Zwrotu należności na rzecz MENiS zobowiązany dokonuje na rachunek 

bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w NBP Oddział 
Okręgowy w Warszawie Nr 12 1010 1010 0031 2822 3000 0000 z 
wyłączeniem odsetek, które uiszcza na rachunku bankowym dochodów 
budżetowych  Nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. 

 
§ 5 

Wszelkie zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 6 
Załącznik do porozumienia stanowi jego integralną część. 
 

§ 7 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
ZLECENIODAWCA     ZLECENIOBIORCA 
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