
 

 

POROZUMIENIE NR OUW/BOU-1/18 

zawarte w dniu 24 stycznia 2018 r. w Opolu 

 w sprawie powierzenia zadań związanych z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży 

województwa opolskiego 

pomiędzy: 

Wojewodą Opolskim - Panem Adrianem Czubakiem, zwanym dalej „Wojewodą”, w zastępstwie którego 

działa Wicewojewoda Opolski - Pani Violetta Porowska 

a 

Opolskim Kuratorem Oświaty - Panem Michałem Siekiem, zwanym dalej „Kuratorem” 

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

w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, 976 oraz 1566), strony postanawiają, co następuje: 

§ 1.1. Wojewoda powierza, a Kurator przyjmuje do realizacji wykonanie zadania związanego z finansowaniem  

i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa opolskiego, o którym mowa w art. 92b ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) oraz w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). 

2. W ramach postanowień niniejszego porozumienia do zakresu działania Kuratora należy: 

1) określenie, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, liczby dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych i gimnazjów z województwa opolskiego spełniających kryteria określone w art. 92b ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

2) opracowanie zestawienia zbiorczego w zakresie liczby dzieci, o których mowa w pkt 1, celem wyliczenia 

współczynnika, który posłuży do określenia liczby miejsc na finansowanym wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży z poszczególnych gmin; 

3) przygotowanie ogłoszeń otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się  

o finansowanie i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

4) ogłaszanie otwartego konkursu ofert na organizację finansowanego i dofinansowanego wypoczynku dzieci  

i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu przy  

ul. Piastowskiej 14, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu; 

5) powołanie przez Kuratora komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku 

dla organizacji pozarządowych; 

6) rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i ogłoszenie wyników w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu przy 

ul. Piastowskiej 14, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu; 

7) przydział liczby miejsc na finansowany wypoczynek dla dzieci z poszczególnych gmin województwa 

opolskiego; 
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8) przygotowanie dla Wojewody wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych  

o przekazanie stosownych środków finansowych; 

9) zawieranie w imieniu Wojewody umów z organizacjami pozarządowymi na organizację finansowanego  

i dofinansowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, z wybranymi przez Kuratora w trybie otwartych 

konkursów ofert, niezwłocznie po zwiększeniu budżetu Wojewody przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych; 

10) przekazanie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii 

zawartych umów; 

11) przekazywanie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – dyspozycji uruchomienia środków finansowych 

na podstawie zawartych umów w celu przekazania organizatorom wypoczynku przez Wojewodę środków 

budżetu państwa na organizację finansowanego i dofinansowanego wypoczynku dzieci i młodzieży; 

12) przyjmowanie i weryfikacja w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej dokumentacji organizowanego 

wypoczynku, pod względem: 

a) wymaganych kwalifikacji kadry wychowawczej i kierowniczej wypoczynku, 

b) bezpieczeństwa bazy (ośrodka), w którym zorganizowany zostanie wypoczynek, 

c) dostosowania programu do bazy w której zostanie zorganizowany wypoczynek i wieku dzieci i młodzieży 

biorącej udział w wypoczynku; 

13) opracowanie wykazu form wypoczynku z podziałem na kolonie, obozy, półkolonie, obozy wędrowne, małe 

formy i umieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu. Bieżąca aktualizacja zgłaszanych 

form wypoczynku; 

14) organizowanie narad z przedstawicielami podmiotów, którym Kurator zlecił, na podstawie zawartych umów, 

organizację finansowanego wypoczynku lub którym dofinansował organizację wypoczynku dzieci i młodzieży; 

15) kontrola form wypoczynku, w zakresie realizacji zadań wynikających z zapisów rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16) ocena merytoryczna zadania zleconego przez Kuratora w zakresie organizacji finansowanego i dofinansowanego 

wypoczynku dzieci i młodzieży, pod kątem realizacji celów i zadań; 

17) ocena merytoryczna i finansowa sprawozdań z realizacji zadań, zleconych przez Kuratora, w zakresie 

organizacji finansowanego i dofinansowanego wypoczynku dzieci i młodzieży; 

18) dokonywanie rozliczenia środków i przekazanie pisemnego rozliczenia finansowego do Opolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła realizacja zleconego zadania. 

§ 2.1. Prawidłowość realizacji objętego niniejszym porozumieniem zadania pod względem legalności, 

gospodarności i rzetelności podlega kontroli prowadzonej przez upoważnionych pracowników Opolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, poprzez: 

a) bieżący wgląd w sferę powierzonych zadań, 

b) kontrolę wysokości kwot w zawartych umowach z organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży, 

c) weryfikację przedłożonych przez Kuratora dyspozycji uruchomienia środków dla organizatorów wypoczynku, 

d) weryfikację rozliczeń środków na finansowanie i dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci  

i młodzieży przekazywanych przez Kuratora do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

2. Kurator zobowiązany jest do udzielenia ustnie lub pisemnie, w zależności od żądania kontrolującego  

i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji powierzonego zadania. 

3. Wojewoda sprawuje kontrolę nad realizacją zadań objętych niniejszym Porozumieniem na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 

4. Kurator zobowiązuje się wprowadzić do zawieranych z organizacjami pozarządowymi umów zapis 

przewidujący możliwość kontroli w zakresie przestrzegania postanowień umowy, przez Wojewodę Opolskiego. 
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§ 3.1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

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

miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

dla każdej ze stron. 

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

§ 6. Traci moc porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Opolskim a Opolskim Kuratorem Oświaty  

z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań 

związanych z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 2955). 

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

w życie z dniem ogłoszenia. 

  

  

wz. Wojewody Opolskiego 

Wicewojewoda Opolski 

 

Violetta Porowska 

Opolski Kurator Oświaty 

 

Michał Siek 
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