
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506; zm.: poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409; zm.: poz. 60 i poz. 730), w związku z § 1 ust. 2 Uchwały 
nr 862/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania 
oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2018 r., poz. 2814) zmienionej uchwałą nr 120/VIII/19 z dnia 10 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2019 r. poz. 2849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie zwrotu dotacji udzielonej 
podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Gminy Namysłów na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie zasad
finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu danej gminy.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zawarcie porozumień z zainteresowanymi gminami, wskutek czego
Gmina Namysłów uzyska możliwość przekazywania dotacji (w wysokości ustalonej Uchwałą nr 862/VII/18 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r.) dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy
Namysłów, na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin.

Podpisanie porozumień skutkować będzie możliwością zwrotu kosztów udzielonej dotacji przez Gminę
Namysłów od gminy, na terenie której zamieszkują dzieci uczęszczające do żłobka.

Projektodawca: Burmistrz
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