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UCHWAŁA NR XXXII.332.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 9941) ) 
w zwiazku z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia sie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Białej do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej w zakresie dotyczącym opłaty za korzystanie z wychowania przeszkolnego oraz 
opłaty za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Białej.

§ 2. Upoważnia sie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Łączniku do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie dotyczącym opłaty za korzystanie z wychowania 
przeszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Łączniku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

1) Z. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432
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Uzasadnienie

Na mocy art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może upoważnić do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej organ jednostki pomocniczej oraz organy jednostek
i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 w tym organy jednostek organzacyjnych.

Niniejsza uchwała wynika z zapisów ww. ustawy oraz art. 52 ust.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
i uchwały Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.

W związku z tym, iz dyrektor przedszkola dysponuje dokumentacją dotycząca korzystania dziecka z
wychowania przedszkolnego zasadnym jest aby to własnie dyrektor dokonywał czynności administracyjnych w
przedmiotowj sprawie.

Biała 20.08.2018 r.

Sporządziła: Jadwiga Małota Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych
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