
POROZUMIENIE NR 48/2010  

z dnia 9 kwietnia 2010 r.  

 

 

zawarte w Chybiu w dniu 9 kwietnia 2010 r. pomiędzy  

Gminą Chybie – Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, reprezentowaną przez Elżbietę 
Dubiańską-Przemyk – Wójta Gminy,  
a  

Gminą Pszczyna reprezentowaną przez: Krystiana Szostaka – Burmistrza Pszczyny działającego na 

podstawie uchwały Nr XXVI/306/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie 
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Chybie a Gminą Pszczyna 

 

w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Chybie na każde dziecko uczęszczające do 

przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Chybie, a będące mieszkańcem Gminy Pszczyna. 

Na podstawie art. 90 ust. 1, ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Pszczyna będzie pokrywać koszty dotacji, udzielonej przez Gminę Chybie w okresie od 1 stycznia
2010 r. do grudnia 2010 r. na podstawie art. 90 ust. 2b i 2c ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia 

będącego mieszkańcem Gminy Pszczyna, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Dworek" 

w Chybiu.  

§ 2. 1. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Chybie, Gmina 

Pszczyna, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji, o których mowa w § 1 do wysokości 
iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w Gminie Chybie podstawę ustalenia wysokości dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby 

dotowania niepublicznych przedszkoli w Gminie Pszczyna do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku 
braku niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Pszczyna do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta 
pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75 % wydatków bieżących stanowiących w Gminie Chybie 
podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. 
2. Podstawę pokrycia kosztów udzielonej dotacji jest nota księgowa. 

3. Podstawą do ustalenia liczby uczniów, o której mowa w ust. 1, jest pisemna informacja przekazana Gminie 
Chybie przez osobę prowadzącą przedszkole.  

§ 3. Fakt zamieszkania ucznia na terenie Gminy Pszczyna ustala dyrektor niepublicznego przedszkola na 

podstawie informacji rodziców/prawych opiekunów ucznia. W przypadku braku zameldowania pod podanym 
adresem, potwierdzeniem faktu zamieszkania na terenie Gminy Pszczyna jest pisemne oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia o miejscu jego faktycznego zamieszkania.  

§ 4. 1. Kwota wydatków bieżących stanowiących w Gminie Chybie podstawę ustalenia wysokości dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia w 2010 r. wynosi 508,33 zł (słownie: pięćset osiem 

złotych 33/100).  

2. Wskaźnik procentowy ustalony na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w Gminie Pszczyna do 
pokrycia kosztów udzielonej dotacji wynosi 75%.  

3. Miesięczna stawka dotacji pokrywana przez Gminę Pszczyna na każde dziecko uczęszczające do przedszkola 

niepublicznego na terenie Gminy Chybie na dzień podpisania porozumienia wynosi 381,25 zł (słownie : trzysta 

osiemdziesiąt jeden złotych 25/100).  

§ 5. 1. Gmina Pszczyna zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w § 4 ust. 
3 na rachunek Gminy Chybie Nr 10 8126 1033 0000 0387 2000 0140 w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty

księgowej. 

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§ 6. 1. Do dnia 30 stycznia 2011 roku strona dotująca przedstawi ostateczne rozliczenie kosztów, 
poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. na uczniów, o których mowa w § 1. 
2. W przypadku nadpłaty poniesionych przez Gminę Chybie kosztów, wynikającej z rozliczenia, o którym mowa 
w ust. 1, Gmina Pszczyna otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty w terminie do 15 lutego 2011 r.  

§ 7. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

§ 8. 1. Porozumienie zostało zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
2. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron. 

3. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez 
obie strony.  

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze 

stron. 

ZA GMINĘ PSZCZYNA ZA GMINĘ CHYBIE

BURMISTRZ  

 

Krystian Szostak 

WÓJT  

 

mgr Elżbieta Dubiańska-

Przemyk 
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