
     

Uchwała Nr XXXV/207/13 

 

Rady Miasta Dynowa z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

 

w sprawie porozumień międzygminnych z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego w zakresie refundowania kosztów ponoszonych przez Gminę 

Miejską Dynów w związku z przejęciem zadania własnego w postaci 

prowadzenia przedszkola publicznego 

 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 80 

ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Dynowa uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

1. Gmina Miejska Dynów zawiera porozumienia międzygminne dotyczące 

refundacji wydatków ponoszonych z budżetu miasta z tytułu przejęcia 

realizacji zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego 

przedszkola dla dzieci spoza Gminy Miejskiej Dynów w roku szkolnym 

2013/2014. 

 

2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu ........................................  roku 

 

w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Dynów zadania własnego gminy            

w postaci prowadzenia publicznego przedszkola 

 

Na podstawie uchwał: 

 

1. Rady Miasta Dynów Nr .................................     z dnia .......................... roku 

 

2.   Rady Gminy Nr ................................................   z dnia ..........................  roku 

 

Ustala się treść porozumienia pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Dynów reprezentowana przez:  

Pana Zygmunta  Frańczaka – Burmistrza Miasta Dynów,  

a Gminą .............................. reprezentowaną przez: 

Pana  ................................... – Wójta Gminy .................................. 

 

§1. 1. Przedmiotem porozumienia jest refundowanie przez Gminę ................... 

wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy  

(wykaz dzieci stanowi załącznik do porozumienia) do Przedszkola Miejskiego 

w Dynowie, w wysokości rzeczywistych kosztów ponoszonych na 1 dziecko            

z budżetu Miasta Dynowa. 

2. Od dnia 1 września 2013r. wysokość dopłaty na jedno dziecko z terenu 

Gminy ...................... wynosi  605,00 zł miesięcznie. 

3. Koszty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 obejmują płace wraz z pochodnymi 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wyliczone w oparciu o arkusz 

organizacyjny na rok szkolny 2013/2014 oraz wydatki rzeczowe. 

 

§2. 1. Gmina Miejska Dynów zobowiązuje się w przypadku wolnych miejsc, 

przyjąć dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy ...................... do Przedszkola 

Miejskiego w Dynowie. 

2. Przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego w Dynowie następuje za zgodą 

Wójta Gminy ................................. 

 

§ 3. 1. Gmina .......................  zobowiązuje się przekazywać Gminie Miejskiej 

Dynów na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Dynów: BS Dynów 24 9093 0007 

2001 0001 6535 0001 środki finansowe na realizację zadania określonego w §1 

porozumienia, w miesięcznych transzach do 10-go każdego miesiąca                



w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości dzieci z terenu Gminy 

...................... w miesiącu poprzednim, począwszy od 1 września 2013 roku. 

2. Wysokość środków określona w §1 ust. 2 może ulec zmianie w razie zmiany 

liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Dynowie. 

 

§ 4. W przypadku braku obustronnej akceptacji, co do wysokości środków, 

niniejsze porozumienie może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego 

terminu jego wypowiedzenia. 

 

§ 5. Gmina Miejska Dynów dokona rozliczenia kosztów realizacji zadania 

określonego w §1 w terminie do dnia ................................ wraz z podaniem 

imiennego wykazu dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego. 

 

§ 6. 1.  Porozumienie zawarto na okres od dnia ..................................... do dnia  

....................................... . 

2. Wszelkie zmiany, jak również wypowiedzenie niniejszego porozumienia 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

po dwa dla każdej ze stron. 

 

§ 8. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 


