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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad  przekazywania 
i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Namysłów, do których 

uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., 
poz. 9506 z późn. zm.) i art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. 2020 r., 
poz. 326), w związku z § 1 ust. 2 Uchwały Nr 862/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 
2018 r., uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad przekazywania 
i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Namysłów, do których 
uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn. 

§ 2. 1. Przekazywanie oraz rozliczanie dotacji, o której mowa w § 1, będzie następowało na zasadach 
określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Namysłów. 

2. Rada Miejska w Wołczynie upoważnia Burmistrza Wołczyna do zawarcia porozumienia, o którym mowa 
w ust.1. 

§ 3. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4. Wykonanie  uchwały powierza  się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019
r., poz. 9506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
współdziałania z innymi gminami. Zgodnie natomiast z art. 74 tej ustawy gminy mogą zawierać
porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla
podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Namysłów, do których uczęszczają
dzieci z terenu gminy Wołczyn, wynika z objęcia opieką jednego dziecka z Gminy Wołczyn przez
Prywatny Żłobek Pluszakowo w Namysłowie. Brak wyrażenia zgody będzie skutkował tym, że
rodzic będzie ponosił wyższe koszty związane z objęciem dziecka opieką w prywatnym żłobku, niż
rodzice dzieci zamieszkałe gminę Namysłów.

W związku z powyższym przedstawiony projekt uchwały jest uzasadniony głównie
względami społecznymi. Proponowane w uchwale rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców
gminy Wołczyn i przyczyni się do zwiększenia dostępności do szeroko pojętej opieki żłobkowej,
ochrony budżetów domowych młodych rodzin oraz szansy powrotu rodziców na rynek pracy, co
uzasadnia potrzebę jej przyjęcia.

Id: 36186640-51BB-49A3-8954-677826F59B0D. Projekt Strona 1




