
Porozumienie

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 9 lutego 2009 r.

w sprawie pokrycia i rozliczania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Ełk dla Przedszkola Niepublicznego 

„Promyk" w Ełku w odniesieniu do uczniów z terenu Gminy Rajgród.

Porozumienie pomiędzy Gminą  Miastem Ełk reprezentowaną   przez Tomasza Andrukiewicza - Prezydenta Miasta Ełku, przy
kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ełku - Jarosława Wróbla adres: Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4 a
Gminą Rajgród reprezentowaną przez Czesława Karpińskiego - Burmistrza Rajgrodu, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rajgród
Jadwigi Stryjeckiej adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, zawarte w dniu 9 lutego 2009 roku w sprawie
pokrycia i rozliczania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Ełk dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk" w Ełku w
odniesieniu do uczniów z terenu Gminy Rajgród. 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.), art. 90
ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zawiązku z
Uchwałą Nr XXII/215/08 Rady Miasta Ełku z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedszkolom niepublicznym, Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest pokrycie przez Gminę Rajgród kosztów dotacji udzielonej od dn. 1 stycznia 2009 roku przez 
Gminę Miasto Ełk, Przedszkolu Niepublicznemu „Promyk” w Ełku z tytułu uczęszczania do tego przedszkola ucznia będącego 
mieszkańcem Gminy Rajgród. 

§ 2. 1. Gmina Miasto Ełk oświadcza, iż działając na podstawie art. 90 ust, 2b i ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) udziela dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w Ełku dotacji w wysokości 
303 zł miesięcznie na każdego ucznia przedszkola. 

2. Gmina Rajgród oświadcza, że z terenu Gminy Rajgród do Przedszkola Niepublicznego „Promyk" w Ełku uczęszcza w 2009 roku 
jeden uczeń. 

3. Wyskość dotacji przekazywanej dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w Ełku w okresie styczeń - grudzień 2009 r. na 
jednego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Rajgród wyniesie 3636 zł (słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) przy 
uwzględnieniu wysokości dotacji na jednego ucznia miesięcznie, określonej w ust. 1. 

4. Miesięczna wysokość dotacji, o której mowa w § 2. 1. została wyliczona na podstawie pkt. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXI 
1/215/08 Rady Miasta Ełku z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom 
niepublicznym, tj. na podstawie ustalonych w uchwale budżetowej, przyjętej przez Radę Miasta Ełku, wydatków bieżących ponoszonych 
w publicznych przedszkolach. 

§ 3. 1. W ramach niniejszego Porozumienia, Gmina Rajgród zobowiązuje się do zrefundowania Gminie Miastu Ełk kosztów dotacji 
udzielonej przez Gminę Miasto Ełk dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk" w Ełku w części dotyczącej jednego ucznia z terenu Gminy
Rajgród uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w Ełku. 

2. Strony Porozumienia ustalają, że Gmina Rajgród przekaże Gminie Miastu Ełk, tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Miasto Ełk dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk" w Ełku na jednego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Rajgród kwotę w 
wysokości 3636 zł (słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP 40 1020 4724 0000 3702 
0054 4254 w dwóch ratach: 

3. W przypadku rezygnacji rodziców ucznia uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego „Promyk" w Ełku w danym okresie 
2009 roku, Gmina Rajgród pokryje koszty dotacji z uwzględniem tych miesięcy w roku 2009, w których uczeń uczęszczał do Przedszkola
Niepublicznego „Promyk” w Ełku.  

§ 4. Gmina Miasto Ełk zobowiązuje się do przedstawienia rozliczenia dotacji przekazanej dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” 
w Ełku na ucznia z terenu Gminy Rajgród z uwzględnieniem okresu: od stycznia do sierpnia 2009 r. i od września do grudnia 2009 r. 

§ 5. Za zgodą stron mogą być wprowadzone do Porozumienia zmiany w formie pisemnej po rygorem nieważności, w szczególności 
dotyczące zmiany ilości uczniów w zakresie pokrycia i rozliczania kosztów udzielonej dotacji. 

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

§ 7. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

1) za okres styczeń - sierpień 2009 r. w wysokości 2424 zł do dnia 15 września 2009 r.;

2) za okres wrzesień - grudzień 2009 r. w wysokości 1212 zł do dnia 15 grudnia 2009 r.

Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

Skarbnik Gminy Rajgród
Jadwiga Stryjecka

Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz

Skarbnik Miasta Ełku
Jarosław Wróbel
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