
UCHWAŁA NR XXXIV/651/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie współdziałania z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie 
Miasta Szczecina

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 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.46 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966); 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Dobra Szczecińska na realizację 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, 
funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, dla mieszkańców Gminy Dobra Szczecińska, 
którego projekt stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/651/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2005 r.

-PROJEKT-
POROZUMIENIE

w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania 

przedszkolnego mieszkańcom Gminą Dobra Szczecińska

zawarte w dniu......................2005 roku w ........................... pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez :

Prezydenta Miasta Szczecina – Mariana Jurczyka

a

Gminą Dobra Szczecińska, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Andrzeja Grabałowskiego

Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ), art. 111 ust.2 pkt.3 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.), 
art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), uchwały Nr .............Rady Gminy Dobra Szczecińska z 
dnia ...................2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
pokrycia kosztów dotacji na realizację  zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia 
wychowania przedszkolnego dla mieszkańców Gminy Dobra Szczecińska  oraz uchwały 
Nr................./05 Rady Miasta Szczecina z dnia ........... 2005 r. w sprawie współdziałania 
z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina, strony postanawiają 
co następuje:

§ 1. Miasto Szczecin zobowiązuje się do wykonania na rzecz Gminy Dobra Szczecińska  
zadań z zakresu oświaty dotyczących wychowania przedszkolnego dla osób zamieszkałych na 
terenie Gminy Dobra Szczecińska poprzez udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek 
oświatowych na terenie Miasta Szczecin, bezpośrednio realizujących wychowanie przedszkolne .

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 będą wykonywane przez przedszkola niepubliczne, 
do których uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Dobra Szczecińska.

§ 3. 1. Na pokrycie kosztów dotacji dla podmiotu wymienionego w § 2, Gmina Dobra 
Szczecińska przekazywać będzie Miastu Szczecin dotację celową w wysokości 75% ustalonych 
w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w 
przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej 



niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w 
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
2. Dotacja, o której mowa w ust.1, będzie przekazywana na rachunek Urzędu Miasta Szczecina: 
Bank PEKAO SA II 0/Szczecin, Nr 35 1240 3927 1111 0000 4099 4075 w miesięcznych 
równych ratach w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, w którym Gmina Miasto Szczecin 
udzieli dotacji podmiotowi bezpośrednio realizującemu zadanie.

§ 4. Miasto Szczecin jest zobowiązane do podania Gminie Dobra Szczecińska planowanej 
liczby uczniów przedszkola w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji.

§ 5. 1. Przekazana dotacja nie może być wykorzystana na cele inne niż określone w § 1.
2. Prezydent Miasta Szczecina jest zobowiązany do składania  Wójtowi Gminy Dobra 
Szczecińska rocznych sprawozdań finansowych związanych z realizacją powierzonego zadania.
3. Gminie Dobra Szczecińska przysługuje prawo kontroli sposobu wykorzystania dotacji pod 
względem zgodności z przepisami prawa, celowości i rzetelności, a także prawo wglądu w 
dokumentację w części dotyczącej realizowanego zadania.

§ 6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym 
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze stron i jeden egzemplarz do publikacji.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2005 r.


