
UCHWAŁA NR XLIV/319/2022 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 27 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art.17 ust.1 pkt.14, w związku z art. 48, art. 48b 
ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), 
art. 29 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.),  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Turawa a Gminą Łubniany                   
w sprawie powierzenia do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej związanego z dożywianiem dzieci 
i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Turawa, a które uczęszczają do szkół i przedszkoli, znajdujących 
się na terenie Gminy Łubniany. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Turawa do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały, a którego projekt stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Sobczyk 
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

w sprawie: powierzenia Gminie Łubniany do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
związanego z dożywianiem uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turawa, zawarte w dniu
……… w miejscowości ………..

pomiędzy Gminą Łubniany reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Łubniany - Pawła Wąsiak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łubniany – Joanny Marciniak

a Gminą Turawa reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Turawa - Dominika Pikos
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Turawa – Katarzyny Szypot

Na  podstawie  uchwały  Nr  XLIV/319/2022  Rady  Gminy  Turawa  z  dnia  27  września  2022  roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dot. powierzenia do realizacji
zadania z zakresu pomocy społecznej związanego z dożywianiem uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Turawa, art.17 ust.1 pkt.14, art. 48, art. 48b ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), art. 29 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z
2022 r., poz. 583 z późn. zm.), Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w
sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023, strony ustalają, co następuje:

§ 1

1. Gmina Turawa powierza, a Gmina Łubniany przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu pomocy
społecznej związane z dożywianiem dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Turawa,
które uczęszczają do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Łubniany.

2. W związku z przyznawaniem przez Gminę Turawa świadczeń związanych z dożywianiem dzieci
i młodzieży, zamieszkałym na terenie Gminy Turawa, a uczęszczającym do szkół i przedszkoli
na terenie Gminy Łubniany, Gmina Turawa zobowiązuje się zwracać Gminie Łubniany wydatki
na realizację przyznanego świadczenia. 

§ 2

1. W  celu  realizacji  porozumienia  Gmina  Turawa,  pokryje  koszty  posiłków  na  podstawie
comiesięcznej  noty  księgowej  otrzymanej  do  dnia  5-tego  każdego  miesiąca.  Płatność  nastąpi
przelewem na wskazane w nocie księgowej konto bankowe placówki oświatowej w terminie 14
dni, liczonym od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej noty księgowej.

2. Wysokość opłat o jakich mowa w § 2 pkt. 1, zależna będzie od:
a) liczby uczniów, którzy otrzymali pomoc, 
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b) okresu dożywiania (ilości dni w danym miesiącu, w których świadczona była pomoc) oraz 
c) kosztów jednostkowego posiłku, wydanego w danej placówce.

3. Wzór  noty  księgowej  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  porozumienia.  Nota  księgowa
każdorazowo wystawiona będzie na następujące dane: 

NABYWCA: Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, NIP: 991-045-15-95

PŁATNIK:  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Turawie,  ul.  Opolska  39c,  46-045  Turawa,
i dostarczona na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie.

4. Każdorazowo załącznikiem do noty księgowej będzie wykaz dzieci, korzystających z pomocy,
zamieszkałych na terenie  Gminy Turawa,  a  uczęszczających do danej  placówki,  prowadzonej
na terenie Gminy Łubniany. Wykaz winien zawierać: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania,
liczbę przyznanych posiłków, kwotę jednostkową za posiłek, łączną kwotę za posiłki w danym
miesiącu.

5. Płatność  o  jakiej  mowa w §  2  ust.  1  zależna  będzie  od  pozytywnej  weryfikacji  prze  Gminę
Turawa wykazu dzieci dołączonego do noty księgowej, pod kątem ich uprawnień do uzyskania
świadczenia. Weryfikacja zostanie wykonana do dnia płatności noty. 

§ 3

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia …………. do dnia 31 grudnia 2022 roku. 
2. Porozumienie  może  być  rozwiązane  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem jednomiesięcznego

okresu wypowiedzenia.
3. W  przypadku  rozwiązania  porozumienia  Strony  zobowiązują  się  do  rozliczenia  zobowiązań

wynikających z niniejszego porozumienia za czas jego obowiązywania. 
4. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
5. Spory  mogące  wynikać  z  treści  porozumienia  rozstrzygane  będą  w  drodze  negocjacji  stron.

W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego sądu. 
6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej

ze stron.
7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Wójt Gminy Turawa Wójt Gminy Łubniany

Skarbnik Gminy Turawa Skarbnik Gminy Łubniany
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Załącznik  nr  1do  porozumienia  w  sprawie:
powierzenia Gminie Łubniany do realizacji zadania z
zakresu  pomocy  społecznej  związanego  z
dożywianiem  dzieci  i  młodzieży  zamieszkałych  na
terenie Gminy Turawa, które uczęszczają do szkół i
przedszkoli  znajdujących  się  na  terenie  Gminy
Łubniany

NOTA KSIĘGOWA

Miejscowość, dnia…... 

Pieczątka Szkoły

…………………

Sprzedawca: Gmina Łubniany Nabywca: Gmina Turawa
ul. Opolska 124      ul. Opolska 39 c
46-024 Łubniany      46-045 Turawa
NIP: …………...      NIP: 9910451595 

Wystawca: Nazwa Placówki ………              Płatnik: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres…..  w Turawie
  ul. Opolska 39
   46-045 Turawa

Nota księgowa nr: ……………. 

Obciążamy Państwa za korzystanie z obiadów w m-cu……………...przez n/w ucznia (-iów) (nazwa 
placówki)………………………………………...

L.p Nazwisko i imię Adres Liczba 
posiłków

Kwota za 
posiłek

Łączna kwota

Słownie: (razem kwota )…..
W/w kwotę proszę wpłacić na konto nr:…………………………………………………..

Podpis Dyr. Placówki

    ………………………………...
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