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POROZUMIENIE

z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego ucznia 
uczęszczającego do niepublicznego punktu i zespołu przedszkolnego, na terenie miasta Tychy, 

a nie będącego mieszkańcem miasta Tychy 

zawarte pomiędzy Miastem Tychy reprezentowanym przez: Andrzeja Dziubę - Prezydenta miasta 
Tychy działającego na podstawie Uchwały Nr 0150/XLI/945/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 
2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami, dotyczących 
zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do 
publicznych punktów i zespołów przedszkolnych prowadzonych przez organ inny niż jednostka 
samorządu terytorialnego i oraz niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych, na terenie miasta 
Tychy, a niebędącego mieszkańcem miasta Tychy a Gminą Kobiór reprezentowaną przez: 
Stefana Ryta - Wójta 

Na podstawie art. 90 ust. 2d – 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), 

ustala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Gmina Kobiór zobowiązuje się do przekazania miastu Tychy dotacji w wysokości równej 
kosztom dotacji udzielonej przez miasto Tychy na każdego ucznia będącego mieszkańcem gminy 
Kobiór, a uczęszczającego do niepublicznego punktu i zespołu przedszkolnego, na terenie miasta 
Tychy. 

2. Gmina Kobiór, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację 
postanowień porozumienia, w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 – Inne 
formy wychowania przedszkolnego, w § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 

§ 2. 

1. Kwotę należnej dotacji dla miasta Tychy ustala się, jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu 
rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w ust. 3. 

2. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego 
ucznia uczęszczającego do niepublicznego punktu i zespołu przedszkolnego na terenie miasta Tychy 
wynosi 1/12 części dotacji przysługującej na dany rok budżetowy, w wysokości równej 40% 
ustalonych w budżecie miasta Tychy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 
w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Tychy. 

3. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez miasto Tychy na każdego ucznia 
uczęszczającego do niepublicznego punktu i zespołu przedszkolnego na terenie miasta Tychy wynosi 
w 2010 roku 250,00 zł. 

4. Podstawą ustalenia należnej dotacji dla miasta Tychy, o której mowa w ust. 1 będzie miesięczna 
specyfikacja wg załączonego wzoru, którą miasto Tychy zobowiązuje się przekazywać w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania podpisanego porozumienia. 
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5. Gmina Kobiór zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, 
na rachunek: 

Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49 

PKO BP S.A., nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968, 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania specyfikacji, o której mowa w ust. 4. 

6. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 5 zostaną naliczone odsetki za każdy 
dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

§ 3. 

1. W terminie do dnia 15 stycznia 2011 roku miasto Tychy przekaże gminie Kobiór, rozliczenie 
dotacji udzielonych w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2010 roku, na uczniów, o których mowa w § 
1 ust. 1. 

2. W przypadku, jeżeli kwota dotacji udzielonej przez miasto Tychy, wynikającej z rozliczenia, 
o którym mowa w ust. 1, będzie wyższa od dotacji otrzymanej z gminy Kobiór, niedopłata zostanie 
przekazana miastu Tychy w terminie do 31 stycznia 2011 roku. 

3. W przypadku, jeżeli kwota dotacji udzielonej przez miasto Tychy, wynikającej z rozliczenia, 
o którym mowa w ust. 1, będzie niższa od dotacji otrzymanej z gminy Kobiór, nadpłata zostanie 
zwrócona gminie Kobiór w terminie do 31 stycznia 2011 roku. 

§ 4. 

W sprawach nieuregulowanych 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. 

§ 5. 

1. Porozumienie zawarto na czas określony od 01 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2010 r. 

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów 
podpisanych przez obie strony. 

§ 6. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2010 roku. 

§ 7. 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek 
gminy dokonującej zwrotu kosztów dotacji. 

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

Prezydent Miasta Tychy 

mgr inż. Andrzej Dziuba

Wójt 

mgr Stefan Ryt


