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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR OS.032.1.13.2019
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej
podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice
Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U.
z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 5 i 6 uchwały nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2016 r., poz. 2052, zm.: Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2017 r.,
poz. 695 i z 2018 r., poz. 561 oraz poz. 1867) oraz § 1 uchwały nr II/15/2018 Rady Gminy Walce z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Walce zawarto w dniu 24 stycznia 2019 r.
porozumienie międzygminne pomiędzy:
Gminą Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP 1990012987 reprezentowaną przez:
Burmistrza - Andrzeja Kasiurę,
a
Gminą Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, NIP 1990089990, reprezentowaną przez: Wójta - Marka Śmiecha,
o następującej treści:
§ 1.1. Przedmiotem porozumienia jest refundowanie przez Gminę Walce wydatków związanych
z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice, na podstawie ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.).
2. Refundacja dotyczy dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Walce uczęszczających
do niżej wymienionych żłobków w Krapkowicach:
a) Żłobek „Bajkowa Kraina” w Krapkowicach, ul. Ks. Duszy 1, 47-303 Krapkowice,
b) Żłobek „Kraina Skrzatów” w Krapkowicach, ul. Szkolna 10, 47-300 Krapkowice,
c) Usługi Opiekuńcze „Świat do 3 lat” w Krapkowicach, oś. Sady 1, 47-303 Krapkowice.
3. Gmina Walce zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej w wysokości 350,00 zł na każde dziecko
zamieszkałe na terenie Gminy Walce objęte opieką w żłobkach w Krapkowicach.
§ 2. Gmina Krapkowice zobowiązuje się przekazać Gminie Walce do 10 dnia miesiąca informację o liczbie
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walce, objętych opieką w krapkowickich żłobkach wraz z listą dzieci
zawierającą nazwisko i imię dziecka oraz adres zamieszkania. W miesiącu styczniu 2019 roku Gmina
Krapkowice zobowiązuje się przekazać informację do dnia 28 stycznia 2019 r.
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§ 3. Gmina Walce w terminie do 20 dnia każdego miesiąca zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej Gminie
Krapkowice za dany miesiąc na rachunek bankowy Gminy Krapkowice nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001.
W miesiącu styczniu 2019 roku Gmina Walce zobowiązuje się do przekazania dotacji do dnia 30 stycznia 2019 r.
§ 4. Gmina Krapkowice w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca przekaże podmiotom prowadzącym
żłobki, o których mowa w § 1 ust. 2, dotację celową na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Walce objęte
opieką w Krapkowickich żłobkach.
§ 5. Gmina Krapkowice w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku sporządza roczne rozliczenie dotacji
zawierające w szczególności:
a) liczbę dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walce uczęszczających do krapkowickich żłobków
w poszczególnych miesiącach, których dotyczy porozumienie,
b) kwoty dotacji otrzymanej z Gminy Walce w poszczególnych miesiącach,
c) terminy i kwoty dotacji przekazane do żłobków mieszczących się na terenie Gminy Krapkowice
na dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Walce w poszczególnych miesiącach.
§ 6.1. Porozumienie zawarto na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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