
 

 

 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR SO.0123.4.2018 

z dnia 3 września 2018 r. 

w sprawie przyznania przez Gminę Łambinowice dotacji celowej dla Gminy Korfantów 

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 603) art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr XXXVIII/305/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice  

a Gminą Korfantów oraz § 1 ust. 1 uchwały nr XXXVIII/306/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 2 sierpnia 2018 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Korfantów zawarto w dniu 3 września 2018 r. porozumienie 

międzygminne pomiędzy: 

1) Gminą Łambinowice, ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, NIP 7532391051 reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy – Pana Tomasza Karpińskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Doroty Bugno  

a  

2) Gminą Korfantów, Rynek 4, 48-317 Korfantów, NIP 7532382709 reprezentowaną przez:  

Burmistrza Korfantowa – Pana Janusza Wójcika  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Joanny Szkudlarskiej  

o następującej treści: 

§ 1.1. Przedmiotem porozumienia jest przyznanie przez Gminę Łambinowice dotacji celowej Gminie 

Korfantów prowadzącej na swoim obszarze żłobek, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603). 

2. Dotacja celowa dotyczy dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice 

uczęszczających do żłobka w Korfantowie, ul. 3 Maja 12, 48-317 Korfantów, prowadzonego przez Gminę 

Korfantów. Lokal żłobka znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. 

3. Gmina Łambinowice zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej w wysokości 450,00 zł miesięcznie 

na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Łambinowice objęte opieką w żłobku w Korfantowie. 

§ 2. Gmina Korfantów zobowiązuje się przekazać Gminie Łambinowice do 15 dnia każdego miesiąca 

informację o liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice, objętych opieką w żłobku  

w Korfantowie, wraz z listą dzieci zawierającą nazwisko i imię dziecka oraz adres zamieszkania. 

§ 3. Gmina Łambinowice w terminie do 20 dnia każdego miesiąca zobowiązuje się do przekazania dotacji 

celowej Gminie Korfantów za dany miesiąc na rachunek bankowy Gminy Korfantów nr 12 8905 1010 2001 

0000 0084 0001. 
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§ 4. Gmina Korfantów w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. sporządzi roczne rozliczenie dotacji 

zawierające w szczególności: 

a) liczbę dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice, uczęszczających do żłobka w Korfantowie 

w poszczególnych miesiącach, których dotyczy porozumienie, 

b) kwoty dotacji otrzymywane z Gminy Łambinowice w poszczególnych miesiącach, 

c) terminy i kwoty dotacji przekazane do żłobka mieszczącego się na terenie Gminy Korfantów na dzieci 

zamieszkałe na terenie gminy Łambinowice w poszczególnych miesiącach. 

Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia. 

§ 5.1. Porozumienie zawarto na okres od 3 września 2018 r. do 31.12.2018 r. 

2. Porozumienie może być rozwiązane, z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

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

 

Burmistrz Korfantowa 

  

Janusz Wójcik 

 Wójt  

Gminy Łambinowice 

 

Tomasz Karpiński 

  

Skarbnik 

  

Joanna Szkudlarska 

  

Skarbnik 

  

Dorota Bugno 
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Załącznik nr 1 do Porozumienia  

nr SO.0123.4.2018  
z dnia 3 września 2018 r.  

 
 

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ ZA OKRES …………………………………………………. 
 
1. Nazwa i adres żłobka: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Dane podmiotu dotowanego: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP…………………………………………………………… 
REGON……………………………………………………... 
3. Dane osoby reprezentującej podmiot dotowany: 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ……………….. w okresie ………………………. 
 

 
Liczba dzieci w okresie sprawozdawczym w 
poszczególnych miesiącach 

IX  

X  

XI  

XII  

Kwota otrzymanej dotacji łącznie  

Kwota wydatków poniesionych z dotacji  

 
4. Zestawienie rozliczenia dotacji. 
 

Lp. data Nazwa/rodzaj wydatku Kwota  
(w zł) 

W tym ze środków 
pochodzących z dotacji (w zł) 

     

     

     

     

     

 
 
 
……………………………………     …………………………………………………. 

(data)             (czyteny podpis i data składającego rozliczenie) 

 
 
 
 
 
 
 

POUCZENIE: 
Termin złożenia rozliczenia do 15.01.2019 r. 
Miejsce złożenia rozliczenia: Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 
Łambinowice. 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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