Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad finansowania
opieki zapewnianej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Stara Biała w żłobkach lub
klubach dziecięcych znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz.713 i 1378) oraz art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568 i 1747), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Stara Biała a Gminą Gozdowo
dotyczącego zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Stara
Biała w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Gozdowo.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 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 ( Dz. U. z 2020
r. poz. 713 i 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. Zgodnie
natomiast z art. 74 tej ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia
jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte
porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej
zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału
w kosztach realizacji
powierzonego
zadania.
Stosownie do art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568 i 1747) gminy, powiaty i województwa mogą zawierać porozumienia
w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku lub klubie dziecięcym z terenu danej gminy,
powiatu lub województwa.
Podpisanie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom
do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Stara Biała w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na
terenie Gminy Gozdowo, umożliwi mieszkańcom Gminy Stara Biała korzystanie ze żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Gozdowo.
Zawarte porozumienie będzie określać szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji celowej
Gminie Gozdowo przeznaczonej na refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej
podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Gozdowo na podstawie ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326, 568 i 1747).
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