UCHWAŁA Nr V.25.2011
RADY GMINY USTKA
z dnia 18 lutego 2011 roku
w sprawie powierzenia Gminie Słupsk prowadzenia zadań z zakresu opieki i wychowania
przedszkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675)
Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:
§ 1.
Powierza się Gminie Słupsk prowadzenie zadań z zakresu opieki i wychowania
przedszkolnego.
§ 2.
WyraŜa się zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy Ustka indywidualnych porozumień
w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania dzieci z terenu Gminy Ustka, dla
których gmina nie organizuje prowadzenia zadań o których mowa w § 1.
Wzór porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr V.25.2011
z dnia 18 lutego 2011 roku

POROZUMIENIE
Zawarte w dniu …....................................................................................................... pomiędzy:
Gminą Słupsk, reprezentowaną przez …...................................................................................,
a
Gminą Ustka reprezentowaną przez Wójta Gminy Ustka – Annę Sobczuk – Jodłowską
w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza
terenu Gminy Słupsk.
§ 1.
Gmina Ustka zobowiązuje się do partycypowania w kosztach opieki i wychowania
przedszkolnego dzieci z jej terenu, uczęszczających do Przedszkola ........................................
§ 2.
1.

Gmina Ustka w okresie od ......................................... do......................................
zobowiązuje się do przekazania Gminie Słupsk miesięcznie kwoty …................ złotych
(słownie:..............................................................................................................................)
za dziecko z terenu Gminy Ustka ........................................................................................

2.

PowyŜsza stawka moŜe ulec zmianie w przypadku zmian uchwalenia budŜetu Gminy
Słupsk na …........................... rok.

3.

NaleŜność określona w ust. 1 będzie przekazywana przelewem na konto:..........................
…..........................................................................................................................................
w terminie do dnia 30 kaŜdego miesiąca.

4.

W przypadku zaprzestania świadczenia opieki i wychowania przedszkolnego przez
Gminę Słupsk wobec dziecka, Gmina Ustka zwolniona zostaje z obowiązku ponoszenia
za nie kosztów, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia ...........................................................
do dnia ...................................................................................... .
§ 4.
W przypadku rozwiązania porozumienia strony zobowiązują się do rozliczenia się za czas

obowiązywania, na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.
§ 5.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§ 6.
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności.

§ 7.
Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla
Gminy Słupsk i 2 egzemplarze dla Gminy Ustka.

§ 8.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
przez Gminę Ustka.

Gmina Ustka

Gmina Słupsk

