
UCHWAŁA  NR VII/126/11 
RADY  MIASTA  GDYNI 
z 27 kwietnia 2011 roku 

 
w sprawie: zmiany  uchwały nr XLII/941/10   Rady Miasta Gdyni   z dnia   28 kwietnia 

2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/374/08 Rady Miasta Gdyni  
z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie 
porozumień pomiędzy Gminą Gdynia, a okolicznymi Gminami na 
współprace dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci – mieszkańców ww. 
Gmin w niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a 
takŜe w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych 
niesamorządowych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie tych 
Gmin. 

                           
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 pkt 15 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)  oraz 
art. 2 ust. 1, art. 14a ust. 7  art. 80 ust. 2, 2a, 2b i 2d i art. 90 ust. 2b, 2c, 2d i 2e i 3  ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm)  
Rada  Miasta   uchwala, co nast ępuje:    
                              
 

§ 1 
§ 1 Uchwały nr XVI/374/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008r. otrzymuje 
brzmienie: wyraŜa się zgodę na zawarcie porozumień, a takŜe jeśli zajdzie taka potrzeba 
aneksów do nich, pomiędzy Gminą Gdynia, a Gminami: Gdańsk, Sopot, Rumia, śukowo, 
Kosakowo, Szemud, Pruszcz Gdański, Wejherowo, Reda, Puck, Kartuzy, Kościerzyna, 
Przodkowo, Luzino, Kolbudy na współpracę, której celem jest zwrot kosztów pobytu dzieci – 
mieszkańców ww. Gmin w gdyńskich punktach przedszkolnych, przedszkolach 
niepublicznych i publicznym niesamorządowym, a takŜe w oddziałach przedszkolnych przy 
niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych. 

 
§ 2 

§ 2 Uchwały nr XVI/374/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008r. otrzymuje 
brzmienie: wyraŜa się zgodę na zawarcie porozumień, a takŜe jeśli zajdzie taka potrzeba 
aneksów do nich, pomiędzy Gminami: Gdańsk, Sopot, Rumia, śukowo, Kosakowo, Szemud, 
Pruszcz Gdański, Wejherowo, Reda, Puck, Kartuzy, Kościerzyna, Przodkowo, Luzino, 
Kolbudy a Gminą Gdynia na współpracę, której celem jest zwrot kosztów pobytu dzieci – 
mieszkańców Gdyni w punktach przedszkolnych, przedszkolach niepublicznych i publicznych 
niesamorządowych, a takŜe w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych 
niesamorządowych szkołach podstawowych prowadzonych na trenie ww. Gmin. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.  
                                                                                                                      
                                

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 
 


