
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

w sprawie refundowania przez Gminę Świerczów kosztów dotacji celowej udzielonej podmiotom 

prowadzącym żłobki na terenie Gminy Namysłów, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Świerczów 

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 326, zm. z 2020 r. poz. 568 i 1747), art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. z 2020 r. poz. 1378), § 1 ust. 2 uchwały nr 862/VII/18 Rady Miejskiej  

w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. 

poz. 2814), zmienionej uchwałą nr 120/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2019 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 2849), po uzyskaniu 

zgody Rady Miejskiej w Namysłowie wyrażonej w uchwale nr 197/VIII/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych oraz w uchwale nr XX/201/2020 Rady Gminy Świerczów 

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie 

zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów 

zawarto w dniu 13 stycznia 2021 r. porozumienie międzygminne pomiędzy: 

Gminą Namysłów, reprezentowaną przez Burmistrza Namysłowa – dr Bartłomieja Stawiarskiego,  

przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy – Anny Stec-Kołotyło 

a 

Gminą Świerczów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Świerczów – Barbarę Bednarz,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Mateusza Bieńka 

o następującej treści: 

§ 1. Gmina Świerczów powierza Gminie Namysłów wykonanie zadania publicznego w zakresie opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie możliwości uczęszczania dzieciom w wieku do lat 3 z terenu 

Gminy Świerczów do niepublicznych żłobków działających na terenie Gminy Namysłów. 

§ 2. Porozumienie zawarto na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

§ 3.1. Gmina Świerczów będzie zwracać koszty dotacji celowej udzielonej przez Gminę Namysłów dla 

podmiotu prowadzącego żłobek, w wysokości 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko, na rachunek bankowy 

wskazany przez Gminę Namysłów, w terminie 14 dni po otrzymaniu noty księgowej wraz z listą dzieci 

zawierającą imię, nazwisko oraz adres zamieszkania dziecka. 

2. Dotacja przekazywana jest na każde dziecko ujęte w ewidencji żłobka w 1. roboczym dniu danego miesiąca. 

3. W przypadku nadpłaty Gmina Namysłów zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy 

Gminy Świerczów. 
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§ 4.1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

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

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

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzka Opolskiego. 

 

Burmistrz Namysłowa 
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