
UCHWAŁA Nr XXII/130/08
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 października 2008 roku


w sprawie  wyrażenia zgody na zawieranie przez Gminę Koźminek porozumień z innymi gminami w sprawie wzajemnych refundacji dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom.


		Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 2a i art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004r., Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawieranie przez Wójta Gminy Koźminek porozumień pomiędzy Gminą Koźminek, a innymi gminami w sprawie:
1)	refundowania przez Gminę Koźminek dotacji, ponoszonych przez inną gminę, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli działających na terenie tej gminy;
2)	refundowania Gminie Koźminek przez inne gminy dotacji jaką Gmina Koźminek ponosi na dzieci nie mające miejsca zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do publicznych do publicznych i niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Koźminek.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.















Uzasadnienie 
do Uchwały nr XXII/130/08
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 października 2008 roku



w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Wójta Gminy Koźminek porozumień z innymi gminami w sprawie wzajemnych refundacji dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom.



Do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami w realizacji zadań wynikających z ustaw.
Ze względu na nowelizację ustawy o systemie oświaty zawartą w art. 80 ust 2a i art.90 ust. 2c  obligującą samorządy gminne do wzajemnej refundacji dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom z tytułu uczęszczania dzieci do placówek, konieczne jest wyrażanie zgody przez Radę Gminy na zawieranie porozumień z innymi gminami przez Wójta Gminy Koźminek w tym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

