
 

 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 27 maja 2013 r.  

 

między Wojewodą Małopolskim  

a Małopolskim Kuratorem Oświaty 

 

w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej. 

 

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

w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 1  pkt 1 lit. e i art. 151 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Wojewoda Małopolski 

Pan Jerzy Miller, zwany dalej Wojewodą, zawiera z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panem Aleksandrem 

Palczewskim, zwanym dalej Kuratorem, następujące porozumienie:  

§ 1. Wojewoda powierza, a Kurator przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu administracji rządowej 

polegające na zawieraniu umów z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych, w tym 

z fundacjami i stowarzyszeniami wybranymi przez Kuratora w trybie otwartego konkursu ofert, określonego 

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dotyczących zorganizowania w roku 2013 kolonii i obozów oraz innych form 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w okresie ferii letnich.  

§ 2. Na realizację zadania określonego w § 1, w budżecie Wojewody na rok 2013 została przeznaczona 

kwota 300.000 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz 

inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, § 2810 - Dotacja celowa 

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, § 2820 - Dotacja 

celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, 

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.  

§ 3.  

1. Kurator zobowiązuje się wykonać zadanie, o którym mowa w § 1  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym, w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240, z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią niniejszego porozumienia.  

2.  Kurator przedstawi Wojewodzie sprawozdania z realizacji powierzonego niniejszym porozumieniem 

zadania na koniec trzeciego kwartału i na koniec roku 2013. Sprawozdania te powinny obejmować 

w szczególności:  

1) wykaz jednostek, z którymi zawarto umowy celem realizacji powierzonego zadania,  

2) informację o przeprowadzonych kontrolach, w zakresie realizacji przez te jednostki zobowiązań 

wynikających z zawartych umów i środkach podjętych w wyniku tych czynności. 
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3. Wojewoda sprawuje kontrolę nad realizacją zadania powierzonego niniejszym porozumieniem pod 

względem zgodności z prawem oraz z treścią niniejszego porozumienia.  

4. W ramach sprawowanej kontroli Wojewoda może żądać od Kuratora:  

1) przedstawienia pisemnych wyjaśnień odnośnie do realizacji powierzonego zadania,  

2) przedstawienia dokumentacji związanej z realizacją powierzonego zadania, a także:  

3) zobowiązać Kuratora do podjęcia określonych czynności, w tym wypowiedzenia poszczególnych umów 

zawartych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych. 

§ 4. 

1. Porozumienie niniejsze zostało zawarte do dnia 31 grudnia 2013 r.  

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

okresu wypowiedzenia. 

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

dla każdej ze stron.  

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

  

Wojewoda Małopolski 

Jerzy Miller 

Małopolski Kurator Oświaty 

Aleksander Palczewski 
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