
Projekt

z dnia  4 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/256/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach 
zdnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych 

w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-
księgowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

Na podstawie: art. 9 ust. 1, art 10a pkt 1 oraz art.10b ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)  Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, 
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/256/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 roku 
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i nadania mu statutu 
oraz organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice w § 4 Załącznika Nr 1 do w/w uchwały w punkcie 15 
kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 16 w brzmieniu:

„16) wykonywanie zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego placówki oświatowe 
na podstawie i w granicach przepisów prawa oraz stosownych upoważnień.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu 
na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Do nowo utworzonej z dniem 1 stycznia 2017 roku jednostki organizacyjnej o nazwie Gminne

Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach proponuje się włączenie zadań wynikających z kompetencji

organu prowadzącego placówki oświatowe na podstawie i w granicach przepisów prawa oraz stosownych

upoważnień, które dotychczas realizowane były przez Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy

w Krapkowicach.

W myśl zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r.

poz. 446) gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań dotyczących edukacji

publicznej.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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