
UCHWAŁA NR ……../2019 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 3 września 2019 r. 

 

w sprawie powierzenia na rok szkolny 2019/2020 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona 

Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu 

kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów  

klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym  

jest Gmina Przemęt 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) Rada Gminy Przemęt  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Powierza się, w drodze porozumienia, prowadzenie zadania publicznego w zakresie 

oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Przemęt, Miastu Zielona Góra, w Zespole Szkół i 

Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Zielonej Górze. 

§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 w budżecie gminy przeznaczona zostanie 

dotacja z części oświatowej subwencji ogólnej Gminy Przemęt. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Przemęt do zawarcia porozumienia określającego 

szczegółowe warunki przeprowadzenia kształcenia uczniów i udzielenia dotacji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

           Elżbieta Wita 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr ……/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 września 2019 r. w sprawie 

powierzenia na rok szkolny 2019/2020 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra 

zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych 

Branżowej Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt 

 

 W myśl art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) wykonywanie zadań publicznych 

może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

 W związku z tym, że Gmina Przemęt jest organem prowadzącym dla Branżowej 

Szkoły I stopnia w Przemęcie, w której funkcjonują klasy wielozawodowe kształcące  

w różnych zawodach, uzasadnione jest podpisanie porozumienia na kształcenie teoretyczne 

uczniów w/w klas w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, dla którego Miasto Zielona 

Góra jest organem prowadzącym, w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej 

kształcenia w danym zawodzie. 

 Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 

 


