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POROZUMIENIE NR PZE/ 2 /PN/2011
WÓJTA GMINY SUSZEC

z dnia 1 marca 2011 r.

zawarte w Pszczynie 

pomiędzy Gminą Pszczyna reprezentowaną przez: 
Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny , działającego na podstawie Uchwały Nr XLII/477/09 Rady 
Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Pszczyna 
a innymi gminami, dotyczących pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez gminę Pszczyna na każde dziecko 
uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Pszczyna, a nie będące mieszkańcem gminy 
Pszczyna, 
a 
Gminą Suszec reprezentowaną przez: 
Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec , działającego na podstawie Uchwały 
Nr V / 9 / 21 /2011 Rady Gminy Suszec, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie 
porozumień pomiędzy Gminą Suszec a Gminą Pszczyna w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez 
Gminę Pszczyna na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Pszczyna 
a będące mieszkańcem Gminy Suszec. 

Na podstawie art. 90 ust. 1, ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ) ustala się, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Suszec, na terenie której nie działa niepubliczne przedszkole zobowiązuje się do pokrywania 
kosztów udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie Pszczyna 
podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2. Gmina Suszec w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje się do zabezpieczenia 
w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia w rozdziale 80104 - Przedszkola § 2310 - 
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

§ 2. 1. Kwotę dotacji należnej dla gminy Pszczyna ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w danym 
miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji. Podstawą do ustalenia liczby uczniów jest 
pisemna informacja przekazana gminie Pszczyna przez osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne. 

2. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez gminę Pszczyna na każde dziecko uczęszczające do 
przedszkola niepublicznego na terenie gminy Pszczyna wynosi w 2011 r. na dzień podpisania porozumienia - 
432,37 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa złote 37/100) wg następującego wyliczenia: 

- podstawa wyliczenia dotacji - wydatki bieżące przedszkoli publicznych na 2011 r. wg planu uchwalonego 
w grudniu 2010 r. - 8.578.293 zł; 

- planowana ilość uczniów w przedszkolach publicznych - 1240; 

- dotacja na ucznia w przedszkolu publicznym - 6.917,98 zł; 

- dotacja na ucznia w przedszkolu niepublicznym - 75% wydatków w przedszkolach publicznych- 75% z kwoty 
6.917,98 zł = 5.188,49 zł; 

- dotacja na miesiąc na ucznia w przedszkolu niepublicznym - 5.188,49 zł : 12 m-cy = 432,37 zł (słownie: 
czterysta trzydzieści dwa złote 37/100). 

3. O każdej zmianie jednostkowej stawki dotacji gmina Pszczyna będzie informować gminę Suszec wraz 
z doręczeniem specyfikacji, bez konieczności sporządzania aneksu do porozumienia. 
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4. Podstawą do ustalenia należnej kwoty zwrotu poniesionych kosztów dotacji dla gminy Pszczyna, o której 
mowa w ust. 1 będzie miesięczna specyfikacja wg wzoru, stanowiącego załącznik do porozumienia. Gmina Suszec 
zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę, o której mowa w ust. 4 na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, Rynek 2: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania specyfikacji, pod warunkiem, że specyfikacja zawierać będzie prawidłowe naliczenia. 

§ 3. 1. Gmina Pszczyna będzie przekazywała gminie Suszec, z którą zawarto porozumienie w niniejszej 
sprawie, pisemną informację do dnia 15 listopada każdego roku budżetowego na temat planowanej ilości 
uczniów (wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresem zamieszkania i zameldowania), którzy będą dotowani 
przez gminę Pszczyna w kolejnych latach budżetowych, na podstawie wniosków o dotację złożonych przez organy 
prowadzące przedszkola. 

2. Kwota zwrotu poniesionych kosztów dotacji z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31 
grudnia 2011 r. 

3. Do dnia 15 stycznia 2012 r. strona dotująca przedstawi ostateczne rozliczenie kwoty zwrotu poniesionych 
kosztów dotacji udzielonych w roku 2011 na uczniów niepublicznych przedszkoli, będących mieszkańcami gminy 
Suszec. 

4. W przypadku nadpłaty poniesionych przez gminę Pszczyna kosztów wynikających z rozliczenia za 2011 r., 
strona zobowiązana otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty w terminie do 31 stycznia 2012 r. 

5. W przypadku niedopłaty poniesionych przez gminę Pszczyna kosztów wynikających z rozliczenia za 2011 r., 
strona zobowiązana dokona wpłaty należnej kwoty w terminie do 31 stycznia 2012 r. 

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

§ 5. 1. Porozumienie zostało zawarte na czas określony od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2011 r. 

2. Porozumienie może być wcześniej rozwiązane za miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. 

3. 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 obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy 
pokrywającej koszty dotacji tj. gminy Suszec. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

W porozumieniu:
Burmistrz Pszczyny 

Dariusz Skrobol

W porozumieniu:
Wójt Gminy Suszec 

Marian Pawlas
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