
POROZUMIENIE NR 1/09 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

zawarte pomiędzy Miastem Hajnówka reprezentowanym przez Burmistrza Miasta 

Hajnówka – Anatola Ochryciuka, zwanym w dalszej części porozumienia „Przejmującym”  

z jednej strony, a Gminą Hajnówka reprezentowanym przez Wójta Gminy Hajnówka –  

Olgę Rygorowicz, zwaną w dalszej treści porozumienia „Przekazującym”z drugiej strony  

 

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,  
poz. 1458 z 2009 r. Nr  52, poz. 420) Przekazujący powierza Przejmującemu od 1 września  
2009 r. prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy 
Hajnówka w publicznych przedszkolach dla których Miasto Hajnówka jest organem 
prowadzącym.  

§ 2. 1. Przejmujący zobowiązuje się objąć wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli 
jednakowym programem dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym realizowanym  
w przedszkolach z wyłączeniem przerw wolnych od nauki wynikających z planu pracy 
przedszkoli. 

2. Przekazujący zobowiązuje się na wnioskach o przyjęcie dzieci z terenu Gminu Hajnówka   
do przedszkoli potwierdzać zameldowanie dziecka na terenie gminy.  

3. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niŜej 
wymienione przedszkola,  tj. : 

1) Przedszkole nr 1 w Hajnówce ul. Jagiełły 1, 

2) Przedszkole nr 2 w Hajnówce ul. Warszawska 2, 

3) Przedszkole nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce ul. Rzeczna 3, 

4) Przedszkole nr 5 z oddziałami Ŝłobkowymi w Hajnówce ul. Reja 2. 

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1 , Przekazujący zobowiązuje się 
przekazywać  środki finansowe, w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu 
Przekazującego uczęszczających do przedszkoli, o których mowa w § 2 ust. 3, naliczane w sposób 
następujący: 

1) Od 01 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) 
miesięcznie za jedno dziecko.  

2) Od 1 stycznia 2010 r. w wysokości ustalonych przez strony porozumienia kosztów utrzymania 
jednego dziecka w przedszkolu, kwota zostanie określona w aneksie do niniejszego 
porozumienia.



3) Środki finansowe będą przekazywane na wskazane rachunki bankowe przedszkoli  w terminie 
do 15 dnia kaŜdego miesiąca , po otrzymaniu not księgowych wystawianych przez dyrektorów 
przedszkoli do których będą uczęszczać dzieci z Gminy Hajnówka. Noty księgowe  
dyrektorzy przedszkoli przekazują do Biura Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka 
w terminie do 10 dnia kaŜdego miesiąca .  

4) O zmianie liczby dzieci Przejmujący zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić 
Przekazującego ze wskazaniem nazwiska i imienia dziecka, daty jego urodzenia, nazwiska  
i imienia rodzica, adresu zameldowania. 

5) Przekazujący w przypadku nieuregulowania płatności w terminie określonym w § 3 ust. 3., 
a po otrzymaniu w terminie not księgowych zobowiązuje się zapłacić oprócz naleŜności 
głównej odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki . 

6) Przejmujący zobowiązuje się w terminie do końca października kaŜdego roku powiadomić 
pisemnie  Gminę Hajnówka o przewidywanych kosztach miesięcznego utrzymania dziecka w 
przedszkolach miejskich w następnym roku kalendarzowym przedstawiając  kalkulację 
średnich kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w danym roku . 

7) Przejmujący zobowiązuje się przekazywać do 10 września kaŜdego roku listy dzieci 
zameldowanych na terenie Gminy Hajnówka, uczęszczających do przedszkoli wymienionych 
w § 2 ust 3. niniejszego porozumienia. Lista dzieci powinna zawierać następujące dane: 
nazwisko i imię dziecka, datę urodzenia dziecka, nazwisko i imię rodzica, adres 
zameldowania. 

§ 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowane przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

§ 6. 1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony  

2. Strony zastrzegają prawo wypowiedzenia niniejszej porozumienia za 3 miesięcznym 
okresem wypowiedzenia. Porozumienie moŜe być równieŜ rozwiązane na mocy porozumienia 
stron. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
kaŜdej ze stron. 

§ 8. Porozumienie wchodzi z Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 
2009 r. 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 
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