
Projekt

Druk Nr .......

UCHWAŁA NR XIX/.........../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej 
Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do 

żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi 
dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6a i art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami), art. 60 a ustawy z dnia 
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 409 ze zmianami)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania własnego Gminy 
Kościerzyna z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta 
Kościerzyna oraz na zawarcie porozumienia w tej sprawie z Gminą Kościerzyna.

2. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą 
Kościerzyna w sprawie zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy 
Kościerzyna.

3. Szczegółowe zasady finansowania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, określi porozumienie zawarte 
pomiędzy gminami, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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załącznik do uchwały 

Nr XIX/.../19 Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR …………… 

z dnia ……………. 2019 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia 

opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta 

Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi 

zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna  

zawarte pomiędzy: 

Gminą Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, NIP: 5911568498, reprezentowaną 

przez: Wójta Gminy Kościerzyna – Grzegorza Piechowskiego, z kontrasygnatą Skarbnika 

Gminy – Elżbiety Moskal 

a 

Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, NIP 5911566370, 

reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Kościerzyna – Michała Majewskiego, przy 

kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kościerzyna – Jarosława Laskę, 

dalej zwane łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną. 

Działając na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 6a, 10 ust.1 i art. 74 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r.                 o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 

zm.), Uchwały nr ………………… Rady Miasta Kościerzyna z dnia ……………. 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie 

Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech 

uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia 

zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy 

Kościerzyna,  

i Uchwały nr …………………… Rady Gminy Kościerzyna z dnia ………………… 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki 

nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz 

w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie 

Gminy Kościerzyna i zawarcia porozumienia w przedmiotowych sprawach 

strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 

1. Gmina Kościerzyna powierza Gminie Miejskiej Kościerzyna wykonywanie zadania 

publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na warunkach określonych 

przez ustawę, uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna poprzez 

zapewnienie im możliwości uczęszczania do żłobka na terenie Gminy Miejskiej 

Kościerzyna. 

Id: 87F896B2-6F37-4B98-B5D8-904838F24082. Projekt Strona 1



2. Gmina Miejska Kościerzyna zobowiązuje się realizować zadanie, o którym mowa 

w ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy żłobek będzie dysponował wolnymi miejscami. 

3. Gmina Kościerzyna  zobowiązuje się partycypować w kosztach realizacji powierzonego 

zadania poprzez przekazanie Miastu Kościerzyna dotacji celowej, stanowiącej 

refundację wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom 

prowadzącym żłobki na terenie Miasta Kościerzyna, na podstawie ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 406 

z późn. zm.). 

4. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 3, dotyczy dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych 

na terenie Gminy Kościerzyna, uczęszczających do żłobków wpisanych do Rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

5. Gmina Kościerzyna zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej, o której mowa 

w ust. 3, w wysokości …………… zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku, 

zamieszkałe na terenie Gminy Kościerzyna, objęte opieką w żłobkach, o których mowa 

w ust. 4. 

6. Łączna kwota miesięcznej dotacji będzie ustalana w oparciu o liczbę dzieci będących 

mieszkańcami Gminy Kościerzyna, faktycznie uczęszczających do żłobków, wpisanych 

do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa w ust. 4 pomnożoną 

odpowiednio przez kwoty, o których mowa w ust.5. 

7. 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. 

§ 2. 

1. Gmina Miejska Kościerzyna obciąży Gminę Kościerzyna notą księgową w kwocie 

stanowiącej iloczyn dzieci będących mieszkańcami Gminy Kościerzyna (według 

informacji przekazanej przez uprawnionej podmioty na dany miesiąc), na które została 

udzielona dotacja celowa i kwoty określonej w § 1. 

2. Nota księgowa, o której mowa w ust. 1, za dany miesiąc zostanie wystawiona do 

ostatniego dnia tego miesiąca. 

3. Załącznikiem do noty księgowej, o której mowa w ust. 1 będzie wykaz dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna, z podaniem imienia, nazwiska, miejsca 

zamieszkania objętych opieką w żłobkach na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna.  

4. Gmina Kościerzyna będzie dokonywać płatności noty księgowej wystawionej przez 

Gminę Miejską Kościerzyna w ciągu 14 dni od daty wpływu do urzędu Gminy 

Kościerzyna. 

 

§ 3.  

 

1. Gmina Miejska Kościerzyna w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku 

udzielenia dotacji sporządza roczne rozliczenie przekazanych przez Gminę Kościerzyna 

środków finansowych, zawierające w szczególności: 
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a) liczbę dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna objętych opieką 

w żłobkach na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w poszczególnych miesiącach, 

których dotyczy porozumienie, 

b) kwoty środków finansowych przekazanych przez Gminę Kościerzyna 

w poszczególnych miesiącach, 

c) terminy i kwoty dotacji przekazane uprawnionym podmiotom na terenie Gminy 

Miejskiej Kościerzyna na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kościerzyna 

w poszczególnych miesiącach. 

2. W przypadku nadpłaty Gmina Miejska Kościerzyna zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą 

kwotę do 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji na rachunek 

bankowy Gminy Kościerzyna: ………………………………………………………. 

 

§ 4. 

Porozumienie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 r. i zostaje zawarte na czas nieokreślony 

z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z jednomiesięcznym terminem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§ 5. 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych. 

§ 7. 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

§ 8. 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Wójt Gminy Kościerzyna   Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 

    Grzegorz Piechowski              Michał Majewski 

 

 

 

 

 Skarbnik Gminy    Skarbnik Miasta Kościerzyna 

 

 

Elżbieta Moskal     Jarosław Laska 
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 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.

Z informacji przekazanych Gminie Miejskiej Kościerzyna wynika, że w roku 2019 około 20 dzieci
z terenu Gminy Kościerzyna uczęszcza do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna. Burmistrz Miasta
Kościerzyna zwrócił się do Gminy Kościerzyna z prośbą o ustalenie zasad finansowania opieki zapewnionej
w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Kościerzyna.

Rada Miasta Kościerzyna w dniu 26 września 2018 r. podjęła uchwałę Nr LXVII/536/18 w sprawie
wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2019. Zgodnie z zapisami tejże uchwały
Miasto Kościerzyna przyznawało dotację celową na każde dziecko objęte opieką w/w placówek. Jednakże
w dniu 30 października 2019 r. uchyliła tę uchwałę i podjęła nową (wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia
2020 r.), zgodnie z którą dotacja przysługuje wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kościerzyna
(uchwała Rady Miasta Kościerzyna nr XVII/142/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości
i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dziecko objęte opieką na obszarze Gminy Miejskiej
Kościerzyna dla podmiotów prowadzących żłobki) oraz przewiduje możliwość przyznania dotacji również
na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy po uprzednim zawarciu z tą gminą porozumienia w sprawie
zasad opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu tej gminy.

Podpisanie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad opieki zapewnianej w żłobku dzieciom do
lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Kościerzyna w żłobkach prowadzonych na terenie Miasta
Kościerzyna, umożliwi mieszkańcom Gminy Kościerzyna korzystanie ze żłobków prowadzonych na terenie
Miasta Kościerzyna, a Gminie Miejskiej Kościerzyna uzyskanie zwrotu kosztów realizacji tego zadania.

Niniejsze porozumienie określa szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji celowej Miastu
Kościerzyna przeznaczonej na refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej
podmiotom prowadzącym żłobki terenie Miasta , na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3.
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