
 
 

UCHWAŁA NR ................... 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia ................................ 
 

w sprawie przyjęcia do realizacji w drodze porozumienia międzygminnego zadania  
z zakresu dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Wola 
Krzysztoporska w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 
2014 – 2020”. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594,  zmiany: poz. 645, poz. 1318, Dz. U.  
z 2014r. poz. 379) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje: 
 
§ 1. W związku z uchwałą Nr XLVI/383/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 
czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia woli powierzenia wykonania zadania publicznego 
Miastu Piotrków Trybunalski w drodze porozumienia międzygminnego w związku z realizacją 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, wyraża się zgodę na przyjęcie  
do realizacji w drodze porozumienia międzygminnego, zadania z zakresu dożywiania dzieci  
i młodzieży - mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska, uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim w okresie trwania Programu. 
 
§ 2. Szczegółowe warunki przyjętego do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 oraz zasady 
rozliczania środków finansowych, zostaną określone w porozumieniu międzygminnym. 
 
§ 3. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  



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

W związku z realizacją przez Gminę Wola Krzysztoporska programu w zakresie dożywiania 

Wójt Gminy zwrócił się do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o przejęcie przez 

Miasto do realizacji jej zadania własnego w wyżej wymienionym zakresie. Realizacja zadania 

będzie polegała na wydawaniu gorącego posiłku przez stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej 

nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

dzieci i młodzieży pobierających naukę i objętych opieką wyżej wymienionych jednostek 

oświatowych, a zamieszkałych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. Koszty wydawanych 

posiłków będą pokrywane przez Gminę Wola Krzysztoporska z dotacji celowej.   

Aby Miasto mogło przejąć zadanie do realizacji, niezbędne jest podjęcie w tej sprawie 

stosownej uchwały. 

 


