
 

 

POROZUMIENIE 

w sprawie: zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających  na 

obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec 

zawarte w dniu  5 września 2018 r. 

pomiędzy 

Miastem Jasłem reprezentowanym przez Pana Ryszarda Pabiana - Burmistrza Miasta Jasła, przy 

kontrasygnacie Pana Jacka Borkowskiego – Skarbnika Miasta Jasła 

a 

Gminą Dębowiec reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Staniszewskiego - Wójta Gminy Dębowiec, 

przy kontrasygnacie Pani Doroty Jeziorowskiej - Skarbnika Gminy Dębowiec. 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad finansowania opieki zapewnianej 

w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec dzieciom, 

które są mieszkańcami tej Gminy. 

§ 2. Gmina Dębowiec zobowiązuje się do przekazywania środków finansowych na dotację celową 

udzielaną przez Miasto Jasło dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła, 

na dzieci będące mieszkańcami Gminy Dębowiec. 

§ 3. 1. Miasto Jasło obciąży Gminę Dębowiec notą księgową w kwocie stanowiącej iloczyn dzieci 

będących mieszkańcami Gminy Dębowiec, (według informacji przekazanej przez podmioty prowadzące żłobki 

i kluby dziecięce na dany miesiąc), na które została udzielona dotacja celowa i kwoty dotacji celowej na jedno 

dziecko ustalone w uchwale Nr LXI/631/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie 

wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na obszarze Miasta Jasła z późn. zm. 

2. Nota księgowa, o której mowa w ustępie 1 za dany miesiąc zostanie wystawiona do 15 dnia tego 

miesiąca. 

3. Załącznikiem do noty księgowej, o której mowa w ustępie 1 będzie wykaz dzieci z terenu Gminy 

Dębowiec objętych opieką w żłobku lub w klubie dziecięcym na obszarze Miasta Jasła. 

4. Gmina Dębowiec będzie dokonywać płatności noty księgowej wystawionej przez Miasto Jasło w ciągu 

7 dni od daty wpływu noty do Urzędu Gminy Dębowiec. 

5. Rozliczenie przez Miasto Jasło przekazanych przez Gminę Dębowiec środków finansowych nastąpi do 

15 stycznia 2019 r. 

§ 4. Porozumienie obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

§ 5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w zapisach niniejszego Porozumienia mają zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy: 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2017 z późn. zm.), 
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- przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603). 

§ 7. Porozumienie podlega publikacji przez Gminę Dębowiec w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r. 

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

z których jeden egzemplarz Gmina Dębowiec przekaże do publikacji. 
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