
Porozumienie nr OR 2222 - 569 /09 
 

w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w Rybniku           
na dziecko będące mieszkańcem Gminy Pawłowice 

 
 

zawarte w dniu 18   grudnia  2009 roku pomiędzy Gminą Pawłowice reprezentowaną przez: 

Damiana Galuska – Wójta Gminy Pawłowice 

a 

Miastem  Rybnik , reprezentowanym przez : 

Joannę Kryszczyszyn  - Zastępcę Prezydenta Miasta   

 

§ 1 

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.   

Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Gmina Pawłowice zobowiązuje się zwracać Miastu Rybnik koszty 

dotacji udzielonej Prywatnemu Przedszkolu Montessori „Bajtuś” w Rybniku na dziecko będące mieszkańcem 

Gminy Pawłowice. 

 

§ 2 

1. Wysokość dotacji udzielonej przez Miasto Rybnik w 2009r. niepublicznym przedszkolom na  terenie Miasta 

Rybnik wynosi na jedno dziecko 352,95 zł (trzystapięćdziesiątdwazłote 95/100)  miesięcznie. 

2. Wysokość dotacji została ustalona na podstawie budżetu  Gminy Pawłowice na rok 2009.  

 

§ 3 

Wysokość dotacji , w okresie od sierpnia do grudnia 2009r., o której mowa w § 2 wyniesie łącznie 

1 764,75 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy).   

 

§ 4 

Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać Miastu Rybnik dotację celową na realizację zadania 

określonego w § 1, w kwocie  określonej w § 3  w terminie do  30-go grudnia 2009r. na konto: 

Kredyt Bank S.A. I O/Rybnik     Nr rach. 56 1500 1214 1212 1003 3904 0000.  

 

§ 5 

1. Rozliczenie dotacji, uwzględniające kwotę otrzymaną i wydatkowaną wraz z opisem przeznaczenia środków, 

Miasto Rybnik sporządzi w terminie do 15.01.2010r.  

2. Miasto Rybnik zwróci niewykorzystaną dotację w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 6 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.08.2009r. do 31.12.2009r. 

 

 

 



§ 7 

Spory  wynikłe  w  przedmiocie  porozumienia  między  stronami, a  dotyczące  rozliczeń finansowych 

rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. 

§ 8 

Ze strony Gminy Pawłowice  za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada 

Gminny  Zespół Oświaty, ul. Zjednoczenia 65  43-250 Pawłowice, tel: 032 47 22 757.  

§ 9 

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

 

           Miasto Rybnik           Gmina Pawłowice 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA                    WÓJT 

  Joanna Kryszczyszyn       mgr inż. Damian Galusek 

 


