
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

zawarte w dniu 1 lutego 2009 r.  

 

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Rybnik niepublicznym przedszkolom na terenie 

Rybnika na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Pawłowice zawarte w dniu 01 lutego 2010 roku 

pomiędzy: Gminą Pawłowice reprezentowaną przez: Damiana Galuska – Wójta Gminy Pawłowice, a Miastem 

Rybnik reprezentowanym przez : Adama Fudali - Prezydenta Miasta Rybnika. 

 

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

256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami) strony porozumienia ustalają: 

§ 1. § 1 Gmina Pawłowice zobowiązuje się do przekazywania Miastu Rybnik kwoty dotacji w wysokości ustalonej 

zgodnie z art. 90 ust. 2c ww. ustawy, udzielonej na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Pawłowice, uczęszczające

do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Rybnika.  

§ 2.  1. Kwotę dotacji należnej Miastu Rybnik ustala się jako iloczyn liczby dzieci zamieszka łych na terenie Gminy 

Pawłowice, uczęszczających w danym miesiącu do niepublicznych przedszkoli w Rybniku i jednostkowej miesięcznej 

stawki dotacji, której wysokość określono w ust. 2 i 3. 

2. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielonej przez Miasto Rybnik na każde dziecko 

uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Rybnik wynosi 75% ustalonych w budżecie Miasta 

Rybnika wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko, z tym, że na 

dziecko niepełnosprawne w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola i oddziału 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Rybnik.  

3. Wysokość miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik w 2010 r. niepublicznym przedszkolom na 

terenie Miasta Rybnika wynosi na jedno dziecko 350,80 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy).  

4. Podstawą przekazywania przez Gminę Pawłowice dotacji, o której mowa w ust. 1, jest sporządzana przez Wydział 

Edukacji Urzędu Miasta Rybnika specyfikacja stanowiąca kwartalny wykaz uczniów będących mieszkańcami Gminy 

Pawłowice uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rybniku.  

5. Gmina Pawłowice zobowiązuje się do zwrotu Miastu Rybnik kosztów dotacji, o której mowa w ust. 1 na rachunek 

Urzędu Miasta Rybnika: Kredyt Bank S.A. I O/Rybnik nr 56 1500 1214 1212 1003 3904 0000 w terminie 14 dni od daty 

otrzymania specyfikacji za dany kwartał, z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Koszty dotacji za czwarty kwartał każdego roku będą przekazane do 31 grudnia danego roku.  

7. Zmiany wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, o której mowa w ust. 3 w latach następnych będą 

wprowadzane aneksami do niniejszego porozumienia.  

8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminach określonych w ust. 5 i 6 Gmina Pawłowice zobowiązuje się 

zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki za każdy dzień zwłoki, określone jak dla zaległości podatkowych.  

§ 3. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia danego roku i rozliczona do dnia 15 stycznia 

roku następnego  

§ 4. Miasto Rybnik będzie przekazywało Gminie Pawłowice, z którą zawarło porozumienie w niniejszej sprawie, 

pisemną informację do dnia 20 października każdego roku budżetowego o liczbie dzieci wraz z danymi osobowymi (imię, 

nazwisko, miejsce zamieszkania) na których będzie udzielana dotacja przez Gminę Pawłowice na podstawie złożonych 

przez organy prowadzące niepubliczne przedszkola.  

§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych, 

ustawy o systemie oświaty, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy szczególne.  

§ 6.  1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

2. Porozumienie może być rozwiązane za 3 miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia danego 

roku kalendarzowego, lub w każdym czasie za porozumieniem stron.  

3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów, pod rygorem 

nieważności.  

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.  

§ 8. Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Miasta 

Rybnika.  

§ 9. 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.  

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy 

Pawłowice.  

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

Prezydent Miasta Rybnik  

 

Adam Fudali 

Wójt Gminy Pawłowice  

 

Damian Galusek 
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