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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 42 - 4232 -          Poz. 913

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001r.Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r. Nr FS8-4135/88/2003 pomiêdzy: Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem" a
Gmin¹ Bierawa,  reprezentowan¹ przez Wójta Henryka Chromi-
ka,  zwan¹ dalej "Podmiotem", zawarte zosta³o Porozumienie o
nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: Festyn "Poci¹giem do Europy"

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r. na za-
sadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 1.500,00 z³otych (s³ownie: tysi¹c piêæset
z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1. Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
nionych pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i
Bud¿etu Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i
miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej
przez Podmiot.

2. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem
finansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone

przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku, wraz z do-
wodami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2. W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Poro-
zumienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

 § 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§7. 1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci
okre�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

   Podmiot:                        Dysponent:

Wójt Gminy                   Wojewoda Opolski
Henryk Chromik          El¿bieta Rutkowska
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 42 - 4234 -         Poz. 914

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407,  2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w zwi¹z-
ku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja 2003 r.
Nr FS8-4135/88/2003 pomiêdzy: Wojewod¹ Opolskim, Pani¹
El¿biet¹ Rutkowsk¹ , zwanym dalej "Dysponentem" a Gmin¹
Brzeg, reprezentowan¹ przez Burmistrza Wojciecha Huczyñskie-
go, zwan¹ dalej "Podmiotem",  zawarte zosta³o Porozumienie o
nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ w
zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami europej-
skimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedreferen-
dalnej pod nazw¹: Dzieñ Europejski w Brzegu.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r. na zasa-
dach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego za-
dania w wysoko�ci 3.320,00 z³otych (s³ownie: trzy tysi¹ce trzysta
dwadzie�cia z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków fi-
nansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu, kon-
troli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g rachun-
kowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych kosztów
realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie przez
niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych realizacji
zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyska³,
i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej Opol-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w terminie
nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku, wraz z dowodami
poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykonania
zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci propor-
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zawarte w Opolu w dniu 30 maja 2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej Dzieñ Europejski w Brzegu

cjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocznie,
nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej do-
tacji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio prze-
pisy ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Poro-
zumienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskie-
go ds. Integracji Europejskiej.

 § 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykony-
wanie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie, Dysponent okre�li kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci
okre�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu
oraz nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty,
zgodnie z zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych  (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

 Podmiot:                   Dysponent:
Burmistrz                            Wojewoda Opolski
Wojciech Huczyñski           El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik do Porozumienia

Harmonogram
realizacji zadania pn.: "Dzieñ Europejski w Brzegu."

Pozycja

Kwota w z³otych

Us³uga gastronomiczna (obiad) 528,12

W ykonanie tablicy informacyjnej 1438,38

Koszt zakupu flag UE 581,94

Nag³o�nienie i przygotowanie sali widowiskowej BCK 771,56

RAZEM 3.320,00



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 42 4235 -         Poz.915

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872,  Nr 128, poz. 1407,  2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, N 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w zwi¹z-
ku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja 2003 r.
Nr FS8-4135/88/2003 pomiêdzy: Wojewod¹ Opolskim, Pani¹
El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem" a  Gmin¹
Cisek,  reprezentowan¹ przez Wójta Alojzego Parysa,  zwan¹
dalej "Podmiotem", zawarte zosta³o  Porozumienie o nastêpuj¹-
cej tre�ci:

§ 1. 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ w
zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami europej-
skimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedreferen-
dalnej pod nazw¹: "Europa w Cisku" - kampania informacyjna
przed referendum akcesyjnym.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 roku na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 4.500,00 z³otych (s³ownie: cztery tysi¹ce
piêæset z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g rachun-
kowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych kosz-
tów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).
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zawarte w Opolu w dniu  27 maja  2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej "Europa w Cisku" - kampania informacyjna przed referendum akcesyjnym.

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku, wraz z
dowodami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Poro-
zumienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci
okre�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu
oraz nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgod-
nie z zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

 Podmiot: Dysponent:

 Wójt                                     Wojewoda Opolski
 Alojzy Parys                      El¿bieta Rutkowska
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 42 - 4237 -                  Poz.916

 na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 872, Nr
128, poz. 1407,  2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558,
Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji
Ministra Finansów z dnia 16 maja 2003 r.  Nr FS8-4135/88/2003  pomiê-
dzy: Wojewod¹ Opolskim, Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej
"Dysponentem" a  Gmin¹ Domaszowice,  reprezentowan¹ przez
Wójta Zenona Kotarskiego,  zwan¹ dalej "Podmiotem" , zawarte zosta³o
Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ w za-
kresie wspierania procesu integracji ze strukturami europejskimi po-
przez realizacjê obywatelskiej kampanii przedreferendalnej pod nazw¹:
Kampania przedreferendalna w gminie Domaszowice.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003 r., nato-
miast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r. na zasadach okre-
�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego zadania
w wysoko�ci 4.140,00 z³otych (s³ownie: cztery tysi¹ce sto czterdzie-
�ci z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu, stano-
wi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zleco-
nego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków finanso-
wych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych pracowni-
ków Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu Opolskiego Urzê-
du Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji
dostarczonej lub udostêpnionej przez Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g rachunko-
wych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych kosztów reali-
zacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na pi�mie,
w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie przez niego okre�lonym,
wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych realizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przekazanych
�rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyska³, i na warun-
kach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93 ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15,
poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem finan-
sowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone przez Pod-
miot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej Opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego do zaakceptowania w terminie nie pó�niej ni¿ do dnia
15 czerwca 2003 r. wraz z dowodami poniesionych na realizacjê zada-
nia wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykonania zle-
conego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci proporcjonalnej do
stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocznie, nie pó�niej jednak
ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dotacji, Pod-
miot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy ustawy o za-
mówieniach publicznych.
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zawarte w Opolu w dniu  27 maja  2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu kampanii
przedreferendalnej Kampania przedreferendalna w gminie Domaszowice

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozumienia
powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego ds. Integracji Eu-
ropejskiej.

 § 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu stron w
przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie ponosz¹ od-
powiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywanie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dysponenta ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienale¿yte-
go wykonywania Porozumienia, a w szczególno�ci zmniejszenia za-
kresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podsta-
wie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokon-
trolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej w nadmier-
nej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre�lonej jak dla zale-
g³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz nazwê i numer konta, na
które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z zapisem art. 93 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowania for-
my pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                       Dysponent:

Wójt                              Wojewoda Opolski
Zenon Kotarski            El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 42 - 4238 -          Poz.917

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872,  Nr 128, poz. 1407,  2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r. Nr FS8-4135/88/2003, pomiêdzy:  Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,   zwanym dalej "Dysponentem"
a Gmin¹ G³ogówek,   reprezentowan¹ przez Burmistrza Jana
Menclera,   zwan¹ dalej "Podmiotem",  zawarte zosta³o Porozu-
mienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: Festyn na zamku - Europa szans¹ na-
szych dzieci.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca
2003 r., natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r.
na zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 11.720,00 z³otych (s³ownie: jedena�cie
tysiêcy siedemset dwadzie�cia z³otych) Dysponent przeka¿e
Podmiotowi po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku wraz z dowo-
dami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
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zawarte w Opolu w dniu  27  maja 2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej Festyn na zamku - Europa szans¹ naszych dzieci

porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

 § 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania  Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c  Porozumienie, Dysponent okre�li kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci
okre�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                           Dysponent:

Burmistrz G³ogówka                 Wojewoda Opolski
Jan Mencler                               El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik do Porozumienia

L.p. Rodzaj wydatków Kwota w z³otych (brutto)

1. Wynajem sprzêtu nag³a�niaj¹cego + transport 1600,00

2. Wynajem sceny z zadaszeniem 2000,00

3. Obs³uga techniczna 700,00

4. Materia³y promocyjne, plakaty, ulotki, banery, plakietki 1800,00

5. Organizacja programu artystycznego w tym:

Iluzjonista

Zespó³ muzyczny

konferansjer

600,00

1600,00

360,00

6. Informacja o UE � poczêstunek i obs³uga stoiska 500,00

7. Materia³y plastyczne i dekoracyjne 600,00

8. Nagrody dla dzieci � uczestników konkursu o UE i festiwalu

twórczo�ci dzieciêcej 1460,00

9. Namioty ogrodowe 500,00

10 Razem 11.720,00
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Dziennik Urzêdowy
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na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872,  Nr 128, poz. 1407,  2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r. Nr FS8-4135/88/2003, pomiêdzy:  Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem"
a Gmin¹ G³ucho³azy,  reprezentowan¹ przez Burmistrza Edwar-
da Szupryczyñskiego,  zwan¹ dalej "Podmiotem",  zawarte zo-
sta³o Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: Prareferendum Unijne. Europejskie Dni
G³ucho³az.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003 r.
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r. na za-
sadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 20.000,00 z³otych (s³ownie: dwadzie�cia
tysiêcy z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
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zawarte w Opolu w dniu  27 maja  2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej: Prareferendum Unijne. Europejskie Dni G³ucho³az

Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r. wraz z dowoda-
mi poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

 § 6.  Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7.  1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie, Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                                       Dysponent:

Burmistrz                              Wojewoda Opolski
Edward Szupryczyñski              El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 42 - 4240 -   Poz. 918-919

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407,  2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w  zwi¹z-
ku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja 2003 r.
Nr  FS8-4135/88/2003, pomiêdzy: Wojewod¹ Opolskim, Pani¹
El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem"  a Gmin¹
Kêdzierzyn-Ko�le,  reprezentowan¹ przez Prezydenta Wies³awa
F¹farê,  zwan¹ dalej "Podmiotem", zawarte zosta³o Porozumie-
nie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ w
zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami europej-
skimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedreferen-
dalnej pod nazw¹: Cykl imprez promuj¹cych ideê integracji eu-
ropejskiej na terenie miasta Kêdzierzyn-Ko�le.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 roku na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego za-
dania w wysoko�ci 7.000,00 z³otych (s³ownie: siedem tysiêcy
z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
nionych pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i
Bud¿etu Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie
i miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnio-
nej przez Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4.1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem
finansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzo-
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zawarte w Opolu w dniu  27  maja  2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej: Cykl imprez promuj¹cych ideê integracji europejskiej na terenie miasta Kêdzierzyn-Ko�le,

Za³¹cznik do Porozumienia
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ne przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku wraz z dowo-
dami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dotacji,
Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy usta-
wy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

  § 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w

szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie, Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

  Podmiot:                                Dysponent:

Prezydent Miasta                     Wojewoda Opolski
Wies³aw F¹fara                        El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik do Porozumienia
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na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.  Nr 80
poz. 872,  Nr 128, poz. 1407,  2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r.  Nr FS8-4135/88/2003, pomiêdzy:  Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem"
a Gmin¹ Komprachcice,  reprezentowan¹ przez Wójta Paw³a
Smolarka,  zwan¹ dalej "Podmiotem", zawarte zosta³o Porozu-
mienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: Europejski Festyn - Gmina Komprachci-
ce w drodze do Unii Europejskiej.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 roku na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Prozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 5.000,00 z³otych (s³ownie: piêæ tysiêcy
z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku, wraz z do-
wodami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie, Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

 Podmiot:                               Dysponent:

 Wójt                                      Wojewoda Opolski
Pawe³ Smolarek                   El¿bieta Rutkowska

920

POROZUMIENIE

zawarte w Opolu w dniu  29  maja   2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej: Europejski Festyn - Gmina Komprachcice w drodze do Unii Europejskiej



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 42 - 4243 -  Poz. 920-921

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872,  Nr 128, poz. 1407,  2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r. Nr FS8-4135/88/2003, pomiêdzy: Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem"
a Gmin¹ Lubrza , reprezentowan¹ przez Wójta Annê Jagusiak,
zwan¹ dalej "Podmiotem", zawarte zosta³o Porozumienie o na-
stêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: Nasze Dzieci i M³odzie¿ w Unii Europej-
skiej.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 roku na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.
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POROZUMIENIE

zawarte w Opolu w dniu  27 maja  2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej:  "Nasze Dzieci i M³odzie¿ w Unii Europejskiej." ,

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 5.500,00 z³otych (s³ownie: piêæ tysiêcy piêæ-
set z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zleco-
nego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków finanso-
wych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych pracowni-
ków Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu Opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu, kontroli doku-
mentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

Za³¹cznik do Porozumienia
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§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r., wraz z dowoda-
mi poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

 § 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie, Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej, pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                               Dysponent:

Wójt Gminy                           Wojewoda Opolski
Anna Jagusiak                    El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik do Porozumienia
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Województwa Opolskiego Nr 42 - 4245 -        Poz. 922

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407,  2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r. Nr FS8-4135/88/2003, pomiêdzy:  Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem"
a  Gmin¹ Murów,  reprezentowan¹ przez  Wójta Andrzeja Pu³aw-
skiego,   zwan¹ dalej "Podmiotem",  zawarte zosta³o Porozu-
mienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: Festyn - �Euro walutawspólnej Europy-
nie taki diabe³ straszny�.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca
2003 r., natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r.
na zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 3.700,00 z³otych (s³ownie: trzy tysi¹ce sie-
demset z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³osze-
niu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku, wraz z do-
wodami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania, niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

 § 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie, Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych . (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                                           Dysponent:

Wójt                                                    Wojewoda Opolski
Andrzej Pu³awski                            El¿bieta Rutkowska
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POROZUMIENIE

zawarte w Opolu w dniu 27 maja  2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej:" Festyn- Euro waluta wspólnej Europy - nie taki diabe³ straszny.",
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na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872,  Nr 128, poz. 1407, 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, nr 62, poz. 558, nr 89, poz. 804, nr 200, poz. 1688) w zwi¹z-
ku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja 2003 r.
Nr FS8-4135/88/2003, pomiêdzy:   Wojewod¹ Opolskim, Pani¹
El¿biet¹ Rutkowsk¹ , zwanym dalej "Dysponentem" a  Gmin¹
Olesno,  reprezentowan¹ przez Burmistrza Edwarda Flaka,
zwan¹ dalej "Podmiotem",  zawarte zosta³o Porozumienie o na-
stêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: Organizacja Zebrañ Wiejskich z miesz-
kañcami Gminy Olesno w sprawie referendum unijnego.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r. na za-
sadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 7.370,00 z³otych (s³ownie: siedem tysiê-
cy trzysta siedemdziesi¹t z³otych) Dysponent przeka¿e Podmio-
towi po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).
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POROZUMIENIE

zawarte w Opolu w dniu 29 maja  2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu kampanii
przedreferendalnej: Organizacja Zebrañ Wiejskich z mieszkañcami Gminy Olesno w sprawie referendum unijnego

Za³¹cznik do Porozumienia
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§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku wraz z dowo-
dami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

 § 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                                        Dysponent:
Burmistrz                                      Wojewoda Opolski
Edward Flak                                 El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik do Porozumienia

HARMONOGRAM
realizacji zadania "Organizacja Zebrañ Wiejskich z miesz-

kañcami gminy Olesno w sprawie referendum unijnego"

Gad¿ety unijne  -  7.370,00 z³
R a z e m :             7.370,00 z³.

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.  Nr 80
poz. 872. zm. Nr 128, poz. 1407,  2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41,
poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r. nr FS8-4135/88/2003  pomiêdzy:   Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,   zwanym dalej "Dysponentem"
a Gmin¹ Opole,  reprezentowan¹ przez Prezydenta Miasta Ry-
szarda Zembaczyñskiego,  zwanego dalej "Podmiotem",  za-
warte zosta³o Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: Informator -"Zdrowie publiczne w Unii
Europejskiej".

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca
2003 r., natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r.
na zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.
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POROZUMIENIE

zawarte w Opolu w dniu 29 maja 2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej: Informator - "Zdrowie publiczne w Unii Europejskiej"

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 3.000,00 z³otych (s³ownie: trzy tysi¹ce z³o-
tych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.
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§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku, wraz z do-
wodami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-

go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie, Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                                              Dysponent:

Prezydent Miasta                                Wojewoda Opolski
Ryszard Zembaczyñski                    El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik do Porozumienia

HARMONOGRAM
realizacji zadania: Informator "Zdrowie publiczne w Unii

Europejskiej"

1. Koszty wydania informatora  -  3.000,00 z³
                                         RAZEM :   3.000,00 z³.

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872,  Nr 128, poz. 1407,  2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r. Nr FS8-4135/88/2003, pomiêdzy:  Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem"
a Gmin¹ Paczków,  reprezentowan¹ przez Burmistrza Bogdana
Wycza³kowskiego,  zwan¹ dalej "Podmiotem", zawarte zosta³o
Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: Kampania informacyjna o Unii Europej-
skiej i cz³onkowstwie Polski w Unii Europejskiej

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 roku, na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.
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POROZUMIENIE

zawarte w Opolu w dniu  29 maja 2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej - Kampania informacyjna o Unii Europejskiej i cz³onkowstwie Polski w Unii Europejskiej

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 1.800,00 z³otych (s³ownie: tysi¹c osiem-
set z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.
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§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku wraz z dowo-
dami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie, Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

 Podmiot:                                      Dysponent:

Burmistrz                                  Wojewoda Opolski
Bogdan Wycza³kowski              El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik do Porozumienia
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na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407,  2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r. Nr FS8-4135/88/2003, pomiêdzy:  Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem"
a  Gmin¹ Paw³owiczki ,  reprezentowan¹ przez Wójta Winfreda
Mleczko,  zwan¹ dalej "Podmiotem",  zawarte zosta³o Porozu-
mienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami europejski-
mi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedreferendalnej pod
nazw¹: "I Gminny Przegl¹d Piosenki Obcojêzycznej".

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 roku na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 5.450,00 z³otych (s³ownie: piêæ tysiêcy
czterysta piêædziesi¹t z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
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zawarte w Opolu w dniu 30 maja 2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej: "I Gminny Przegl¹d Piosenki Obcojêzycznej",

Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku wraz z dowo-
dami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                                  Dysponent:

Wójt Gminy                           Wojewoda Opolski
Winfred Mleczko                    El¿bieta Rutkowska
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na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872,  Nr 128, poz. 1407,  2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r. Nr FS8-4135/88/2003, pomiêdzy:  Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem"
a Gmin¹ �wierczów,  reprezentowan¹ przez Wójta Andrzeja Go-
s³awskiego,  zwan¹ dalej "Podmiotem", zawarte zosta³o Prozu-
mienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedreferen-
dalnej pod nazw¹: Festyn szkolno-�rodowiskowy "Witaj Europo".

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy czym
termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca 2003 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 roku na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 7.000,00 z³otych (s³ownie: siedem tysiê-
cy z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1.Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Pozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
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zawarte w Opolu w dniu 27 maja 2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej:  Festyn szkolno-�rodowiskowy "Witaj Europo"

Za³¹cznik do Porozumienia
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Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku wraz z dowo-
dami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-

go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8.  Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                               Dysponent:

Wójt                                    Wojewoda Opolski
Andrzej Gos³awski            El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik do Porozumienia
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na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407,  2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja
2003 r. Nr FS8-4135/88/2003, pomiêdzy:   Wojewod¹ Opolskim,
Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹,  zwanym dalej "Dysponentem"
a Gmin¹ Walce,   reprezentowan¹ przez Wójta Piotra Miczkê,
zwan¹ dalej "Podmiotem" zawarte zosta³o Porozumienie o na-
stêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1.Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: Promocja przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej.

2.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 5 czerwca
2003 r., natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r.
na zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3.Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 5.500,00 z³otych (s³ownie: piêæ tysiêcy
piêæset z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4.Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2.  1. Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
nionych pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i
Bud¿etu Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i
miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej
przez Podmiot.

2.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3.  Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1.Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2.Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r. wraz z dowoda-
mi poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2.W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 roku.

3.Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4.Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Porozu-
mienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

 § 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2.Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre-
�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10.  Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                              Dysponent:

Wójt                                    Wojewoda Opolski
Piotr Miczka                     El¿bieta Rutkowska

928

POROZUMIENIE

zawarte w Opolu w dniu 27 maja 2003 r. 2003 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji programu
kampanii przedreferendalnej:"Promocja przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej"
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