
 

 

POROZUMIENIE Nr 031.2.2016 

Porozumienie  zawarte  w dniu 21.06.2016 r., w Boguchwale pomiędzy: 

Gminą Boguchwała reprezentowaną przez Pana Wiesława Dronkę Burmistrza Boguchwały 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani  Doroty Witek 

a 

Gminą Świlcza reprezentowana przez Pana Adama Dziedzica Wójta Gminy Świlcza przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anety Cwynar 

o następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest: 

Uznanie należności wynikających z korzystania przez dzieci nie będące mieszkańcami Gminy, z opieki 

przedszkolnej zorganizowanej na terenie sąsiedniej gminy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że 

Z uwagi na brak jednoznacznych przepisów regulujących kwestię  pokrywania kosztów dotacji 

za korzystanie z opieki przedszkolnej w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez inny niż jst organ 

prowadzący, przez dzieci niebędące mieszkańcami gminy dotującej dane przedszkole, Gmina Boguchwała 

w okresie od 1.09.2012 r. do 31.08.2013 r. wstrzymała się z refundacją dotacji (na 4. uczniów) udzielanej przez 

Gminę Świlcza Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance. 

Gmina Świlcza w okresie od 1.01.2013 r. r. do 31.08.2013 r. wstrzymała się  z refundacją kosztów dotacji 

udzielanej przez Gminę Boguchwała Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, na prowadzenie 

niepublicznych punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguchwała, z opieki których 

w w/w okresie korzystało od 4 do 6 dzieci będących mieszkańcami Gminy Świlcza. 

Ustawodawca w art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) m.in. określił, że  przepisy dotyczące pokrywania 

kosztów dotacji za korzystanie z opieki przedszkolnej w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez inny niż 

jst organ prowadzący, przez dzieci niebędące mieszkańcami gminy dotującej dane przedszkole (art. 80 ust. 2a 

ustawy o systemie oświaty) maja zastosowanie również do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

Z uwagi na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zastosowania odpowiednich przepisów strony 

postanowiły zawrzeć niniejsze porozumienie. 

§ 2. Strony zgodnie oświadczają, że dla zakończenia istniejącego pomiędzy nimi sporu dotyczącego zakresu 

odpowiedzialności : 

1. Gmina Boguchwała uznaje zobowiązanie wobec Gminy Świlcza w wysokości  28 191,68 zł. tytułem 

pokrycia kosztów korzystania przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Boguchwała z opieki przedszkolnej 

w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance w okresie 

od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. 
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2. Gmina Świlcza uznaje zobowiązanie Gminy Boguchwała  w wysokości  9 792,22 zł.  tytułem pokrycia 

kosztów korzystania przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Świlcza  z opieki przedszkolnej 

w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała w okresie od 01.01.2013 r. 

do 31.08.2013 r. 

3. W wyniku rozliczenia kwot będących przedmiotem niniejszego porozumienia, Gmina Boguchwała 

zapłaci Gminie Świlcza kwotę 18 399,46 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 

złotych 46/100) w terminie 30 dni od daty podpisania porozumienia. 

§ 3. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z zawarciem niniejszego porozumienia nie wysuwają ani nie 

będą wysuwały w przyszłości żadnych innych roszczeń dotyczących przedmiotu niniejszego porozumienia – 

albowiem zrzekają się ich ostatecznie i nieodwołalnie. 

§ 4. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiana niniejszego porozumienia  wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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