
UCHWAŁA NR XLVIII/429/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 uczęszczającymi do żłobków na terenie Gminy 

Miejsce Piastowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2021 poz. 75) oraz art. 46 ustawy z dnia  13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Rymanowie wyraża zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania 
przez Gminę Rymanów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uczęszczającymi do  żłobków na terenie Gminy 
Miejsce Piastowe. 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określa projekt porozumienia, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/429/2021 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 28 maja 2021 r. 

Porozumienie - projekt 

zawarte dnia …………………………..pomiędzy: 

Gminą Miejsce Piastowe z siedzibą w Miejscu Piastowym, 38-430 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 
NIP 6842380130 reprezentowaną przez: 

Panią Dorotę Chilik – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie 

Pani Eweliny Pilszak – Skarbnika Gminy 

a 

Gminą Rymanów z siedzibą w Rymanowie, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14A, NIP 
6842377352  reprezentowaną przez:  

Pana Wojciecha Farbańca– Burmistrza Gminy Rymanów 

przy kontrasygnacie 

Pani Bernardy Łożańskiej – Skarbnika Gminy, 

dalej zwane łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną 

Działając na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 75) i art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr ……../………./……… Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 
……………. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki 
zapewnianej w żłobkach funkcjonującym na terenie Gminy Miejsce Piastowe dzieciom z terenu Gminy 
Rymanów oraz uchwały Nr ………. Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia ………… r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 uczęszczającymi do żłobków na terenie Gminy Miejsce Piastowe zawiera się porozumienie o następującej 
treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad finansowania przez Gminę Rymanów opieki 
zapewnionej dzieciom w wieku do lat 3, zamieszkałym na terenie Gminy Rymanów uczęszczającym do 
żłobków  na terenie Gminy Miejsce Piastowe, zwanych dalej w treści porozumienia „Żłobkami” lub 
„Żłobkiem”.   

2. Gmina Miejsce Piastowe zobowiązuje się do przyjęcia dzieci z terenu Gminy Rymanów wyłącznie 
w przypadku, gdy Żłobki będą dysponowały wolnymi miejscami. 

§ 2. 1. Gmina Rymanów zobowiązuje się do partycypowania w kosztach związanych z zapewnieniem 
opieki dzieciom z terenu Gminy Rymanów, które  uczęszczają do Żłobków.  

2. W celu partycypacji w kosztach, o których mowa w ust. 1 Gmina Rymanów zobowiązuje się do 
przekazania miesięcznej dotacji celowej na rzecz Gminy Miejsce Piastowe w wysokości 250,00 zł na każde 
dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Rymanów, objęte opieką w Żłobku. 

3. Łączna kwota miesięcznej dotacji będzie ustalana w oparciu o liczbę dzieci będących mieszkańcami 
Gminy Rymanów faktycznie uczęszczających do Żłobków pomnożoną odpowiednio przez kwotę, o której 
mowa w ust. 2. 

4. W rozumieniu niniejszego porozumienia, dzieckiem faktycznie uczęszczającym do Żłobka w danym 
miesiącu, jest dziecko przyjęte i ujęte w ewidencji w danym miesiącu kalendarzowym, a także dziecko, które 
zostało skreślone z ewidencji w danym miesiącu kalendarzowym, lecz choćby przez jeden dzień miesiąca 
uczęszczało do Żłobka. 
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§ 3. 1. Gmina Miejsce Piastowe będzie sporządzać i przekazywać Gminie Rymanów do 15 dnia każdego 
miesiąca informację o liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów, objętych opieką w Żłobku. 

2. Gmina Rymanów w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na każde dziecko, faktycznie 
uczęszczające do Żłobka zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej Gminie Miejsce Piastowe za dany 
miesiąc na rachunek bankowy Gminy Miejsce Piastowe nr ………………… 

3. Gmina Rymanów zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej sposobu realizacji 
niniejszego porozumienia. 

§ 4. 1. Gmina Miejsce Piastowe  w terminie do dnia 5 stycznia 2022 r. sporządzi i przekaże Gminie 
Rymanów końcowe rozliczenie dotacji, zawierające w szczególności: 

1) liczbę dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów uczęszczających do Żłobków w poszczególnych 
miesiącach, których dotyczy porozumienie; 

2) kwoty dotacji otrzymane w poszczególnych miesiącach od Gminy Rymanów. 

2. Zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie 
o finansach publicznych. 

3. Gmina Miejsce Piastowe zwróci niewykorzystaną część dotacji celowej w terminie do dnia 15 stycznia 
2022 r. 

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na okres od ……………………… do 31. 12. 2021 r. 

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące, a w szczególności przepisy ustawy o finansach publicznych , przepisy ustawy o opiece na 
dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6. Obie strony porozumienia zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy   z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), 
a także ochrony praw osób, których dane dotyczą. 

§ 7. 1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron. 

2. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

Gmina Miejsce Piastowe  Gmina Rymanów  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 82B9B177-B774-4829-8324-0EEE63792565. Podpisany Strona 2

https://sip.lex.pl/


 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie 
uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku. 
Zgodnie natomiast z art. 74 w/w ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie 
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. 

Stosownie do art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
z 2021 poz. 75) gminy, powiaty i województwa mogą zawierać porozumienia w sprawie zasad finansowania 
opieki zapewnianej w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna dzieciom z terenu danej 
gminy, powiatu lub województwa. 

W związku z faktem, że dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rymanów uczęszczają do żłobków na 
terenie Gminy Miejsce Piastowe, wystąpiła konieczność uregulowania zasad finansowania zapewnienia im 
opieki w tym zakresie. 

Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Rymanów a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie zasad 
finansowania opieki zapewnionej dzieciom w wieku do lat 3, zamieszkałym na terenie Gminy  Rymanów, 
w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, umożliwi mieszkańcom Gminy Rymanów 
korzystanie ze żłobków prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe. 

Zawarte porozumienie będzie określać szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji celowej 
Gminie Miejsce Piastowe oraz zasady rozliczenia końcowego przekazanych przez Gminę Rymanów 
środków.
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