
 

 

 

 

POROZUMIENIE NR OUW/OK-4/15 

POMIĘDZY WOJEWODĄ OPOLSKIM A OPOLSKIM KURATOREM OŚWIATY 

z dnia 14 grudnia 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa”- dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły  

oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję  

i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 oraz poz. 1960), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów 

prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez 

promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1667, dalej: rozporządzenie) 

Wojewoda Opolski Adrian Czubak, zwany dalej Wojewodą,  

zawiera z  

Opolskim Kuratorem Oświaty Panią Haliną Bilik, zwanym dalej Kuratorem,  

następujące porozumienie: 

§ 1. Wojewoda powierza, a Kurator przyjmuje do realizacji wykonanie zadania związanego z koordynacją 

zadań na poziomie wojewódzkim realizowanych w ramach działań określonych w „Narodowym Programie 

Rozwoju Czytelnictwa” - dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz 

biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 

czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (dalej: Program), tj.: 

1) przyjmowanie wniosków organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne o udzielenie 

wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych, w terminie 

do dnia 15 grudnia - w roku 2015, w terminie do 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia 

finansowego - w następnych latach obowiązywania Programu; 

2) opracowanie i przekazanie przez Kuratora ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

zbiorczej informacji o wysokości wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, w terminie do 31 grudnia  

w roku 2015, w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego -  

w następnych latach obowiązywania Programu; 

3) powołanie przez Kuratora zespołu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w składzie 

określonym w § 8 ust. 2 rozporządzenia; 

4) dokonanie przez zespół oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w sposób określony 

przepisami § 9 rozporządzenia - w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym 
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ma być przyznane wsparcie finansowe, sporządzenie protokołu z tych czynności zawierającego dane 

wymagane zapisami § 10 rozporządzenia i przedłożenie go następnie Kuratorowi; 

5) podjęcie przez Kuratora, na podstawie oceny wniosków, decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego 

organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne, w ramach kwoty środków budżetu państwa 

przypadających na dane województwo; 

6) podanie przez Kuratora do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wojewody listy organów 

prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym udzielone zostało wsparcie finansowe, wraz  

z podaniem wysokości kwot tego wsparcia; 

7) przygotowanie dla Wojewody wystąpienia do Ministra Finansów o przekazanie stosownych środków 

finansowych; 

8) zawarcie w imieniu Wojewody umowy z organami prowadzącymi szkoły lub biblioteki pedagogiczne, 

zgodnie z dyspozycją art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 885 z późn. zm.), niezwłocznie po zwiększeniu budżetu Wojewody przez Ministra Finansów; 

9) przekazywanie do Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dyspozycji uruchomienia w ramach Programu środków 

budżetu państwa, celem przekazania ich przez Wojewodę organom prowadzącym szkoły lub biblioteki 

pedagogiczne, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (określonym przepisem § 13 ust. 3 

rozporządzenia); 

10) rozliczenie przez Kuratora środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego  

na zakup książek, w terminie i w sposób określony w umowie, na podstawie przedłożonych Kuratorowi 

przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne dowodów poniesienia wydatków; 

11) przyjmowanie przez Kuratora sprawozdań z realizacji Programu przedkładanych przez organy 

prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku 

otrzymania wsparcia finansowego, sporządzonych zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia, oraz zatwierdzenie 

sprawozdań; 

12) dokonanie przez Kuratora oceny efektów realizacji Programu na terenie województwa oraz przekazanie 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, a także Wojewodzie sprawozdania z realizacji 

Programu, sporządzonego w sposób określony w § 15 ust. 3 rozporządzenia. 

§ 2.1. 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. 

3. Kontrola wykonywana jest również poprzez sprawdzanie przedkładanych przez Kuratora dyspozycji 

przekazania organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne środków dotacji celowej z budżetu 

Wojewody. 

§ 3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia, z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

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

dla każdej ze stron. 

§ 5. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

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

w życie z dniem ogłoszenia. 

  

Wojewoda Opolski 

 

Adrian Czubak 

Opolski Kurator Oświaty 

 

Halina Bilik 
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