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POROZUMIENIE NR 1/2018
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zasad finansowania opieki w żłobkach dzieciom w wieku do lat 3 z terenu gminy Policzna
uczęszczających do żłobków na terenie gminy Zwoleń
zawarte pomiędzy Gminą Zwoleń reprezentowaną przez: Burmistrza Zwolenia – Bogusławę Jaworską przy
kontrasygnacie Skarbnik Gminy Zwoleń – Marii Kalbarczyk a Gminą Policzna reprezentowaną przez: Wójta
Gminy Policzna – Tomasza Adamca przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Policzna – Teresy Makuch dalej
zwane łącznie Stronami lub każdej z osobna Strona.
Działając na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
z 2016r. poz. 157 z późn. zm.), art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018
poz. 994 ze zm.), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. 2017 poz. 1453 ze zm.) po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Zwoleniu wyrażonej
w Uchwale Nr L/316/18 z dnia 23 marca 2018 oraz zgody Rady Gminy w Policznie wyrażonej w Uchwale Nr
XLIII/261/2018 z dnia 26 marca 2018 r., Strony postanawiają:
§ 1. 1. Gmina Policzna powierza Gminie Zwoleń wykonywanie zadania publicznego w zakresie opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie możliwości uczęszczania dzieciom w wieku do lat 3 z terenu
Gminy Policzna do żłobka działającego na trenie Gminy Zwoleń (zwanego dalej: Żłobkiem).
2. Gmina Zwoleń zobowiązuje się realizować zadanie, o którym mowa w ust. 1 wyłącznie, w przypadku
gdy Żłobek będzie dysponował wolnymi miejscami.
3. Gmina Policzna zobowiązuje partycypować w kosztach realizacji powierzonego zadania poprzez
przekazanie Gminie Zwoleń środków finansowych w wysokości 300,00 zł miesięcznie za pobyt 1 dziecka
w Żłobku – na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Zwoleń, w terminie 7 dni po otrzymaniu noty
księgowej wraz z zestawieniem, którego wzór określono załącznikiem Nr 1 do niniejszego porozumienia.
4. W przypadku nadpłaty Gmina Zwoleń zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy
Gminy Policzna.
5. 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 lecz choćby przez jeden dzień miesiąca uczęszczało do
żłobka.
6. Gmina Policzna zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej sposobu realizacji
niniejszego porozumienia.
§ 2. 1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania porozumienia
przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r.
§ 3. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
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§ 4. Spory mogące wyniknąć z treści porozumienia rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy
braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.
§ 5. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
każdej ze Stron.
§ 6. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Obowiązek publikacji porozumienia spoczywa na Gminie Zwoleń.
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