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POROZUMIENIE∗ NR 1/2012
GMINY MIASTA TARNOWA I GMINY LISIA GÓRA
z dnia 3 września 2012 r.
zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana
Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Lisia Góra
reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Wolaka przy udziale Skarbnika Gminy Pani
Stanisławy Uchwat w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty
§ 1. 1. Gmina Miasta Tarnowa powierza w roku szkolnym 2012/2013 Gminie Lisia Góra zadanie publiczne
z zakresu oświaty polegające na przyjęciu do Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze, dla którego Gmina Lisia
Góra jest organem prowadzącym, dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Tarnowa i zapewnieniu mu
możliwości uczęszczania, bezpłatnego nauczania i wychowania z zakresu podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz korzystania ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w czasie przekraczającym
bezpłatną podstawę programową, a Gmina Lisia Góra zobowiązuje się do:
1) przyjęcia od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. do Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze
dziecka będącego mieszkańcem Gminy Miasta Tarnowa,
2) przyjęcia od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. do Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze
dziecka będącego mieszkańcem Gminy Miasta Tarnowa.
2. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze w 2012 r. wynosi
626,53 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych 53/100).
3. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze w 2013 r.
ustalony zostanie w drodze aneksu do niniejszego porozumienia zawartego po uchwaleniu budżetu Gminy
Lisia Góra.
§ 2. 1. Gmina Miasta Tarnowa zobowiązuje się do przekazania Gminie Lisia Góra na realizację zadania
określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia dotacji celowej w wysokości do 2 506,12 zł (słownie:
dwa tysiące pięćset sześć złotych 12/100) do dnia 31 października 2012 r., a na realizację zadania określonego
w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia dotacji celowej w kwocie wynikającej z aneksu do niniejszego
porozumienia - do dnia 31 marca 2013 r.
2. Gmina Lisia Góra zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji celowej zgodnie z celem na jaki
ją otrzymała.
3. Gmina Miasta Tarnowa przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Gminy
Lisia Góra Nr 61 8591 0007 0110 0000 0329 0032.
∗

Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego porozumienia,
stanowiącą w myśl przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wyłączną
podstawę jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, złożony został w dniu 8 października 2012 r., natomiast
porozumienie zostało zawarte w dniu 3 września 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją
papierową porozumienia, równorzędny co do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 5118

§ 3. 1. Wykorzystanie dotacji celowej na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego
porozumienia nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 r., a zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego
porozumienia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2013 r.
2. Podstawę rozliczenia dotacji będzie stanowić sporządzone przez Gminę Lisia Góra sprawozdanie
merytoryczne i finansowe.
3. Rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego
porozumienia nastąpi do dnia 15 stycznia 2013 r., a zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego
porozumienia do dnia 15 września 2013 r.
4. Dotacja w części niewykorzystanej podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa
Nr 70 1030 1250 0000 0000 8800 0013:
1) dla zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia do dnia 15 stycznia 2013 r.,
2) dla zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia do dnia 15 września 2013 r.
§ 4. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 6. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron
i jeden przeznaczony do publikacji.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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