
UCHWAŁA NR XLV/429/2022 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 60a 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3 ( tj .Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nozdrzec 
a Gminą Miasto Dynów w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej 
dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Nozdrzec w Żłobku Miejskim 
prowadzonym przez Gminę Miasto Dynów. 

§ 2. Projekt porozumienia międzygminnego, o którym mowa w §1 stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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Porozumienie międzygminne Nr 1/2022 w sprawie zasad finansowania przez Gminę 
Nozdrzec opieki nad dziećmi do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Nozdrzec w Żłobku 

Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Dynów 

Zawarte w dniu .............. 2022 roku pomiędzy: 
Gminą Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec reprezentowaną przez: 
Stanisława Żelaznowskiego - Wójta Gminy Nozdrzec 
przy kontrasygnacie Haliny Wandas - skarbnika Gminy Nozdrzec,  
a Miastem Dynów, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów reprezentowany przez: 
Zygmunta Frańczaka - Burmistrza Miasta Dynów 
przy kontrasygnacie Renaty Potocznej - skarbnik Gminy Miasto Dynów 
 
Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) art.46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.), po uzyskaniu zgody 
Rady Gminy Nozdrzec wyrażonej w Uchwale Nr XLV/429/2022 z dnia 28 października 2022 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. 

Strony postanawiają: 
§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie przez Gminę Nozdrzec dotacji celowej na 

każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Nozdrzec objęte opieką w Żłobku Miejskim w 
Dynowie, którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dynów. 

2.  Gmina Nozdrzec zobowiązuje się do przekazania Gminie Miastu Dynów dotacji celowej  
w wysokości 100 zł na miesiąc na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Nozdrzec objęte 
opieką w Żłobku Miejskim w Dynowie. 

3.  Łączna kwota miesięcznej dotacji będzie ustalona w oparciu o liczbę dzieci będących 
mieszkańcami Gminy Nozdrzec faktycznie uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Dynowie, 
pomnożoną odpowiednio przez kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2. 

4.  Gmina Miasto Dynów będzie sporządzać i przekazywać Gminie Nozdrzec do 15 
każdego miesiąca informację o liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec, 
objętych opieką w Żłobku Miejskim w Dynowie wraz z listą dzieci zawierającą nazwisko i imię 
dziecka, datę jego urodzenia oraz adres zamieszkania. 

5.  Gmina Nozdrzec w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na każde dziecko, o 
którym mowa w ust. 2, zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej Gminie Miastu Dynów 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/429/2022
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia 28 października 2022 r.
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za dany miesiąc na rachunek bankowy Miasta Dynów. 
§ 2. Gmina Miasto Dynów w terminie do 31 grudnia 2022 r. sporządzi i przekaże Gminie 

Nozdrzec roczne rozliczenie dotacji, zawierające: 
1)  liczbę dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec uczęszczających do Żłobka, o 

którym mowa w § 1 ust. 1 w poszczególnych miesiącach, których dotyczy porozumienie, 
2)  kwoty dotacji otrzymane w poszczególnych miesiącach od Gminy Nozdrzec, 

   § 3. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do 31 grudnia 2022 roku 
na nr rachunku bankowego Gminy Nozdrzec o numerze 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001 
prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Nozdrzcu. 

   § 4. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 01.09.2022 r. do dnia 
31.12.2022 r.  
z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

2. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

§ 5. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 
egzemplarze dla każdej ze stron. 

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
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