
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 9/2019 

z dnia 11 października 2019 r. 

w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Krapkowice  

w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz finansowania opieki zapewnianej dzieciom 

zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Krapkowice 

zawarte pomiędzy:  

Miastem Opole, 45-015 Opole, Rynek - Ratusz, NIP: 7543009977, reprezentowanym przez:  

Arkadiusza Wiśniewskiego - Prezydenta Miasta Opola  

a 

Gminą Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17, NIP: 1990012987, reprezentowaną przez:  

Andrzeja Kasiurę - Burmistrza Krapkowic 

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 409 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 4 i 5 uchwały nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia  

23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2017 r. poz. 646 z późn. zm.) 

§ 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) zawarte zostaje porozumienie o następującej 

treści: 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest finansowanie przez Gminę Krapkowice opieki zapewnianej dzieciom 

zamieszkałym na terenie Gminy Krapkowice w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz 

finansowanie przez Miasto Opole opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola  

w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Krapkowice. 

§ 2.1. Gmina Krapkowice zobowiązuje się do przekazywania Miastu Opole środków finansowych  

w wysokości 450,00 zł za każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Krapkowice, a uczęszczające do żłobka 

prowadzonego na terenie Miasta Opola. 

2. Gmina Krapkowice w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia 

w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia. 

§ 3.1. Miasto Opole obciąży Gminę Krapkowice notą księgową do dnia 15 każdego miesiąca obejmującą 

kwotę będącą iloczynem środków finansowych w wysokości określonej w § 2 ust. 1 oraz liczby dzieci według 

stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.  

2. Załącznikiem do noty księgowej będzie wykaz dzieci z terenu Gminy Krapkowice uczęszczających  

do żłobków prowadzonych na terenie Miasta Opola w danym miesiącu zawierający nazwisko i imię dziecka 

oraz adres zamieszkania. 
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3. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Miasta Opola nr 76 1160 2202 0000 0002 1515 3196 

w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. 

4. Gmina Krapkowice zastrzega sobie możliwość wypłaty środków finansowych po terminie określonym  

w ust. 3, w przypadku, gdy nota księgowa nie zostanie przekazana przez Miasto Opole w terminie określonym 

w ust. 1. 

5. Miasto Opole w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku sporządza informację zawierającą w szczególności: 

a) liczbę dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice uczęszczających do żłobków w Mieście 

Opolu w poszczególnych miesiącach, których dotyczy porozumienie, 

b) kwoty środków finansowych otrzymanych z Gminy Krapkowice w poszczególnych miesiącach, 

c) terminy i kwoty środków finansowych przekazanych do żłobków mieszczącego się na terenie Miasta 

Opole na dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Krapkowice w poszczególnych miesiącach. 

§ 4.1. Miasto Opole zobowiązuje się do przekazywania Gminie Krapkowice środków finansowych  

w wysokości 450,00 zł za każde dziecko będące mieszkańcem Miasta Opola uczęszczające do żłobka 

prowadzonego na terenie Gminy Krapkowice. 

2. Miasto Opole w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia  

w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia. 

§ 5.1. Gmina Krapkowice obciąży Miasto Opole notą księgową do dnia 15 każdego miesiąca obejmującą 

kwotę będącą iloczynem środków finansowych w wysokości określonej w § 4 ust. 1 oraz liczby dzieci według 

stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.  

4. Załącznikiem do noty księgowej będzie wykaz dzieci z terenu Miasta Opola uczęszczających do żłobka 

prowadzonego na terenie Gminy Krapkowice w danym miesiącu zawierający nazwisko i imię dziecka oraz 

adres zamieszkania. 

5. Środki finansowe zostaną przekazane na wskazany w nocie księgowej rachunek Gminy Krapkowice  

nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001 w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. 

6. Miasto Opole zastrzega sobie możliwość wypłaty środków finansowych po terminie określonym w ust. 3,  

w przypadku gdy nota księgowa nie zostanie przekazana przez Gminę Krapkowice w terminie określonym w ust. 1. 

6. Gmina Krapkowice w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku sporządza informację zawierającą  

w szczególności: 

b) liczbę dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Opola uczęszczających do żłobków w Krapkowicach  

w poszczególnych miesiącach, których dotyczy porozumienie, 

c) kwoty środków finansowych otrzymanych z Miasta Opola w poszczególnych miesiącach, 

d) terminy i kwoty środków finansowych przekazanych do żłobków mieszczących się na terenie Gminy 

Krapkowice na dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Opola w poszczególnych miesiącach. 

§ 6. Obie strony porozumienia zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.),  

a także ochrony praw osób, których dane dotyczą. 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§ 9. Porozumienie obowiązuje od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i podlega 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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§ 10. Spory mogące wynikać z treści porozumienia rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron.  

W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

ze względu na siedzibę strony powodowej. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony. 

  

Burmistrz Krapkowic 

 

Andrzej Kasiura 

 

 

Skarbnik Miasta 

 

Ryszard Patej 

Prezydent  

Miasta Opola 

 

Arkadiusz Wiśniewski 

 

z up. Skarbnika Miasta 

 

Aleksander Sienkiewicz 
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