
UCHWAŁA NR XXIV/415/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie współdziałania miasta Piotrkowa Trybunals kiego z Gmin ą 
Moszczenica w zakresie wykonywania zadania o światowego dotycz ącego 
zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszka ńcom Gminy Moszczenica. 
 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; zm. z 2002r. Nr 
23,poz.220;Nr 62, poz.558;Nr 113,poz.984;Nr 153,poz.1271;Nr 214, poz.1806; z 
2003r. Nr 80,poz.717;Nr 162,poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167 poz. 1759,Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 
17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz.1218) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 203, poz. 1966;zm. z 2005r. Nr 249 
poz. 2104; z 2006r. Nr 225, poz.1635, Nr 249 poz. 1828, z 2007r. Nr 191 poz.1370) 
Rada Miasta uchwala, co następuje: 
 
§1. 
1. Podejmuje się współdziałanie z Gminą Moszczenica w zakresie wykonywania 
zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego 
mieszkańcom Gminy Moszczenica. 
2.UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zawarcia 
porozumienia, które szczegółowo określi zakres zadania oraz wysokość dotacji, 
zasady i terminy jej przekazywania , a takŜe termin i sposób rozliczania dotacji. 

 
§2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



U Z A S A D N I E N I E 
 
 

 
JeŜeli do przedszkola prowadzonego przez gminę uczęszcza dziecko z terenu 

innej gminy, to w celu refundacji kosztów te jednostki samorządu terytorialnego 

powinny podpisać stosowne porozumienie w przedmiocie współdziałania w zakresie 

realizowania zadania oświatowego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym w związku z art. 5a ust.2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Zawarcie 

takiego porozumienia poprzedzają uchwały organów stanowiących – rad gmin w 

sprawie współdziałania w realizacji zadania oświatowego. 


