
Uchwała Nr XLIX/382/2010
Rady Gminy Masłów

z dnia 29 lipca 2010 roku

w sprawie: przekazania prowadzenia „Świetlic samorządowych dla dzieci w 
wieku przedszkolnym” dla Stowarzyszenia Nauczycieli i 
Wychowawców w Kielcach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 141 poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5g, art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o  
systemie oświaty (tj.  Dz.  U. z 2004 r.  nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.)  Rada 
Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1

Rada  Gminy  Masłów  przekazuje  dla  Stowarzyszenia  Nauczycieli  i 
Wychowawców  w  Kielcach  prowadzenie  następujących  oddziałów 
przedszkolnych realizujących opiekę i wychowanie przedszkolne dla dzieci w 
wieku 3-5 lat, a mianowicie:
1/  Świetlica  Samorządowa  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  w  Szkole 
Podstawowej im. J. Pawła II w Masłowie,
2/  Świetlica  Samorządowa  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  w  Szkole 
Podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii. 

§ 2

Przekazane zadanie  będzie  w pełnym zakresie  finansowane ze środków Unii 
Europejskiej pozyskanych dla gminy Masłów przez Stowarzyszenie Nauczycieli 
i  Wychowawców w ramach  Działania  9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, do którego wniosku akces złożył Wójt Gminy Masłów.

§ 3

Tryb przejęcia placówki, warunki korzystania z mienia tej placówki, kontrolę 
przestrzegania  warunków  umowy  i  tryb  jej  rozwiązania  oraz  procedurę 
odebrania  placówki,  zostaną  określone,  zgodnie  z  art.  5,   pkt  5g  w  drodze 
umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Masłów i Zarządem Stowarzyszenia 
Nauczycieli i Wychowawców.

§ 4



Stowarzyszenie, które przejęło do prowadzenia placówkę na podstawie umowy, 
o  której  mowa  w  §  3,  nie  może  zlikwidować  tej  placówki;  na  wniosek 
stowarzyszenia gmina Masłów przejmuje jej prowadzenie w trybie określonym 
w umowie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Masłów, 
szkołach  podstawowych  w  Masłowie  i  Mąchocicach  Scholasterii  i  podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros


