
Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie współdziałania z Gminą Przybiernów w realizacji  zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych 
formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin 
 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Nr 214 
poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 
poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526,  
Nr 127 poz. 857); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Przybiernów na realizację 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i 
niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie 
Miasta Szczecin, dla mieszkańców Gminy Przybiernów, którego projekt stanowi załącznik do 
uchwały. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/1263/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2010 r.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 

 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr …………./10 
Rady Miasta Szczecin  
z dnia ………………... 2010 r. 

 

POROZUMIENIE 

w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych 

przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, 

funkcjonuj ących na terenie Miasta Szczecin, dla mieszkańców Gminy Przybiernów 

 

zawarte w dniu ..........................2010  roku  w …………………………… pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez: 

Prezydenta Miasta Szczecin – Piotra Krzystka 

a Gminą Przybiernów reprezentowaną przez : 

Wójta Gminy – Tadeusza Kwiatkowskiego 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia  
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 
poz. 526 z późn. zm.), uchwały Nr ……………./10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 
……………… 2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań  
w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych 
innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, dla 
mieszkańców Gminy Przybiernów oraz uchwały Nr ……………….. /10 Rady Miasta Szczecin  
z dnia ……………………2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Przybiernów w realizacji 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych 
innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, 
strony postanawiają co następuje: 

 
§ 1. Miasto Szczecin zobowiązuje się do wykonania na rzecz Gminy Przybiernów zadań  

z zakresu oświaty dotyczących wychowania przedszkolnego dla osób zamieszkałych na terenie 
Gminy Przybiernów poprzez udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, 
funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, bezpośrednio realizujących wychowanie 
przedszkolne. 

 
§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 będą wykonywane przez przedszkola niepubliczne 

oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonujące na terenie Miasta 
Szczecin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Przybiernów. 

 
§ 3. 1. Na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których 

uczęszczają dzieci z Gminy Przybiernów, Gmina Przybiernów przekazywać będzie Miastu 
Szczecin dotację celową w wysokości 75% ustalonych w budŜecie Gminy wydatków bieŜących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym Ŝe na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na niepełnosprawnego 
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

2. Na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają 
dzieci z Gminy Przybiernów, Gmina Przybiernów przekaŜe za miesiąc grudzień 2009 r. Miastu 
Szczecin dotację celową w wysokości 75% ustalonych w budŜecie Gminy wydatków bieŜących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia w kwocie 332,18 zł 



za uczęszczanie jednego ucznia z terenu Gminy Przybiernów do niepublicznego przedszkola 
funkcjonującego na terenie Gminy Szczecin. 

3. Na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci z Gminy Przybiernów, Gmina Przybiernów 
przekazywać będzie Miastu Szczecin dotację z budŜetu Gminy w wysokości 40% wydatków 
bieŜących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez 
Gminę, z tym Ŝe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana 
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę. 

4. Miasto Szczecin zobowiązane jest do przekazywania informacji do Gminy 
Przybiernów o aktualnej liczbie dzieci z Gminy Przybiernów w przedszkolach niepublicznych  
i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, w terminie do 15 dnia kaŜdego 
miesiąca. 
 5. Dotacja, o której mowa w ust. 1 i ust. 3, będzie przekazywana na rachunek  
Urzędu Miasta Szczecin: Bank Pekao SA, Nr rachunku bankowego – 84 1240 3927 1111 0010 
2127 6357 w miesięcznych ratach w terminie do 28 dnia kaŜdego miesiąca, w którym Gmina 
Miasto Szczecin udzieli dotacji podmiotowi bezpośrednio realizującemu zadanie. Zmiana 
numeru rachunku bankowego nie skutkuje zmianą porozumienia i wymaga wyłącznie pisemnego 
powiadomienia drugiej strony o nowym numerze rachunku. 
  

§ 4. 1. Miasto Szczecin jest zobowiązane do podania Gminie Przybiernów planowanej 
liczby dzieci przedszkola niepublicznego oraz niepublicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 
 2. Prezydent Miasta Szczecin jest zobowiązany do składania Wójtowi Gminy 
Przybiernów rocznego sprawozdania finansowego związanego z realizacją powierzonego zadania  
w terminie do 10 lutego kaŜdego roku. Sprawozdanie powinno zawierać dane o liczbie dzieci  
z Gminy Przybiernów, przebywających w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych 
formach wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Szczecin w poszczególnych miesiącach  
i wielkości otrzymanej dotacji. 
 

§ 5. Przekazana dotacja nie moŜe być wykorzystana na cele inne niŜ określone w § 1. 
  
 § 6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieoznaczony. 
 2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 3. Porozumienie moŜe zostać rozwiązane przez kaŜdą ze stron za uprzednim miesięcznym 
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 
 
 § 7. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze stron i jeden egzemplarz do publikacji. 
 
 § 8. Porozumienie wchodzi w Ŝycie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 

 
 
 

Wójt Gminy Przybiernów      Prezydent Miasta Szczecin  
 
   Tadeusz Kwiatkowski                                                                               Piotr Krzystek 



 
U Z A S A D N I E N I E 

 
Podjęcie uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie współdziałania z Gminą Przybiernów  
w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach  
i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie 
Miasta Szczecin oraz zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania 
przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, dla mieszkańców Gminy 
Przybiernów  wynika ze zmian ustawowych wprowadzonych ustawą o systemie oświaty z dniem 
1 stycznia 2004 roku. 
Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy, jeŜeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem 
gminy dotującej przedszkole, to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 
udzielonej dotacji. W chwili obecnej do przedszkoli niepublicznych, które otrzymują z budŜetu 
Miasta Szczecin dotacje uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami Gminy Miasto 
Szczecin. Podstawą prawną do otrzymywania dotacji przez Gminę Miasto Szczecin jest zawarcie 
porozumienia między gminami.  
Podjęcie przedmiotowej uchwały spowodowane jest zastosowaniem w uchylonej uchwale 
błędnego zapisu dotyczącego publikacji. 
 
 


