
 

 

Porozumienie 

w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kochanowice 

Niepublicznemu Żłobkowi Bajkowa Kraina, Joanna Brol, 42-713 Kochanowice, ul. Brzozowa 34 na 

rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Pawonków 

 

zawarte w dniu 17 października 2019 r. pomiędzy: 

Gminą Kochanowice, reprezentowaną przez Ireneusza Czech – Wójta Gminy Kochanowice przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kochanowice – Elżbiety Styczyrz 

a Gminą Pawonków, reprezentowaną przez Joannę Wons - Kleta – Wójta Gminy Pawonków przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pawonków – Halinę Bronder. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), art. 60 i 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 730) oraz zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały nr XI/76/19 Rady 

Gminy Kochanowice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

Gminy Kochanowice, strony uzgodniły co następuje: 

§ 1. Gmina Pawonków zobowiązuje się do pokrycia kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę 

Kochanowice w okresie od 01 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na dzieci będące mieszkańcami 

Gminy Pawonków, uczęszczające do Niepublicznego Żłobka Bajkowa Kraina, Joanna Brol, 42-713 

Kochanowice, ul. Brzozowa 34. 

§ 2. 1.  Gmina Pawonków będzie pokrywała koszty udzielonej dotacji celowej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania noty wystawionej przez Gminę Kochanowice. 

2. Notę wystawia się w terminie do 25 dnia następującego miesiąca po udzieleniu dotacji i przesyła 

niezwłocznie Gminie Pawonków. Za miesiąc grudzień notę wystawia się do 20 grudnia. 

3. Do noty dołącza się listę dzieci, na które Gmina Kochanowice udzieliła dotacji celowej 

z uwzględnieniem: imienia i nazwiska dziecka, daty urodzenia i miejsca zamieszkania. 

4. Wysokość kwoty przekazanej na rzecz Gminy Kochanowice równać się będzie iloczynowi liczby dzieci 

będących mieszkańcami Gminy Pawonków uczęszczających do Niepublicznego Żłobka Bajkowa Kraina, 

Joanna Brol, 42-713 Kochanowice, ul. Brzozowa 34 oraz miesięcznej stawki dotacji na jedno dziecko. 

5. Podstawą wyliczenia kwoty określonej w ust. 4 jest stawka w wysokości 100 zł miesięcznie na jedno 

dziecko w żłobku lub klubie dziecięcym. 

6. Podstawą prawną wyliczenia dotacji jest uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 

30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kochanowice. 

§ 3. Gmina Pawonków przekazywać będzie środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów dotacji na rachunek 

bankowy: Bank Spółdzielczy Koszęcin O/Herby Nr 21 8288 1014 2001 0100 0607 0106 
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§ 4. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 5. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności zmian. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

§ 7. 1.  Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Obowiązek skierowania niniejszego porozumienia do publikacji spoczywa na Gminie Kochanowice. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla 

każdej ze Stron.  
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