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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie zasad pokrywania 
kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork na dzieci będące mieszkańcami innych 

Gmin, uczęszczające do niepublicznych żłobków znajdujących się na terenie Gminy Kluczbork 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022r. poz.559 z późn. zm.) , art.60 ust.2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm. ) oraz  1 ust. 4 uchwały nr LI/513/18 Rady Miejskiej 
w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji 
celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2018 r. poz.2039) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumień między Gminą Kluczbork a Gminami w sprawie zasad 
pokrywania całości lub części kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork na dzieci będące 
mieszkańcami tych Gmin, uczęszczające do niepublicznych żłobków znajdujących się na terenie Gminy 
Kluczbork. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Treść projektu porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr LIV/524/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie zasad pokrywaniakosztów 
dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork na dzieci będące mieszkańcami innych Gmin, 
uczęszczające do niepublicznych żłobków znajdujących się na terenie Gminy Kluczbork. 

§ 5. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia....................2022 r. 

Projekt   Porozumienia 

w sprawie pokrywania kosztów całości/ części* dotacji  celowej udzielonej przez Gminę 
Kluczbork Niepublicznemu Żłobkowi …………….. w ……………. na rzecz dzieci będącymi 

mieszkańcami Gminy …………………………. na rok 2022 

zawarte w dniu ………………… pomiędzy: 

Gminą Kluczbork, reprezentowaną przez ................... – Burmistrza Miasta Kluczborka przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ...................... 

a 

Gminą ………….., reprezentowaną przez …………………. - Burmistrza/Wójta Gminy …………. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………………….. 

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) , art.60 ust.2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 ( Dz.U. z 2021 r. poz.75 z późn. zm.) oraz zgodnie z §1pkt 4 uchwały nr LI/513/18 Rady 
Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz 
rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 
Kluczbork ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz.2039) , strony uzgodniły co następuje: 

§ 1. Gmina ………………… zobowiązuje się do pokrycia kosztów całości/ części * dotacji celowej 
udzielonej przez Gminę Kluczbork w okresie od ………… roku do …………. roku na dzieci będące 
mieszkańcami Gminy ……., uczęszczające do Niepublicznego Żłobka ……………………………. 

§ 2. 1. Gmina …………………… będzie pokrywała koszty całości/ części* udzielonej dotacji celowej 
za dany miesiąc w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty wystawionej przez Gminę Kluczbork. 

2. Notę wystawia się w terminie do 15 dnia miesiąca i przesyła niezwłocznie Gminie ……………… . Za 
miesiąc lipiec notę wystawia się do 15 sierpnia, za miesiąc sierpień notę wystawia się do 15 września wraz 
z notą za miesiąc wrzesień. 

3. Do noty dołącza się listę dzieci, na które Gmina Kluczbork udzieliła dotacji celowej 
z uwzględnieniem: imienia i nazwiska dziecka, daty urodzenia i miejsca zamieszkania. 

4. Wysokość kwoty przekazanej na rzecz Gminy Kluczbork równać się będzie iloczynowi liczby dzieci 
będących mieszkańcami Gminy ……………… uczęszczających do Niepublicznego Żłobka 
……………………….. w ……………. oraz miesięcznej stawki dotacji na jedno dziecko. 

5. Podstawą wyliczenia kwoty określonej w ust.4 jest stawka w wysokości ……………… zł na jedno 
dziecko w żłobku, a w miesiącu lipcu i sierpniu iloczyn liczby dzieci faktycznie uczęszczających do żłobka, 
liczby dni obecności dzieci w żłobku i wysokości dziennej dotacji w kwocie………złotych. 

6. Podstawą prawną wyliczenia całości lub części dotacji jest uchwała nr LI/513/18 Rady Miejskiej 
w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji 
celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork (Dz.Urz. 
Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2039)  oraz uchwała nr  XVIII/316/20 Rady Miejskiej w Kluczborku  z dnia 
15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania 
dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork. 

§ 3. Gmina …………………….. przekazywać będzie środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów dotacji 
na rachunek bankowy: 

PKO S.A. I Oddział w Kluczborku 03 1240 1662 1111 0000 2656 2771 

§ 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności zmian. 
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§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2022 r. 

§ 6. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

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

§ 7. Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

…….………………………..                      ……………………………………………… 

(Gmina ……………….)                                                 ( Gmina Kluczbork) 

·niepotrzebne skreślić 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
( Dz.U.z 2022 r.poz.559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 
uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego 
majątku. Zgodnie natomiast z art.74 tej ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne 
w sprawie powierzenia jednej z nich okreslonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca 
zadania publiczne objete porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane 
z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego 
zadania. 
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