
UCHWAŁA NR XXXI/235/2017
RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie: 

1) prowadzenia ewidencji i kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy 
Nowy Żmigród oraz prowadzenie egzekucji niespełniania obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (art. 19 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty -Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1943 z późn zm.), 

2) udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych (art. 70b 
ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), 

3) dotacji na prowadzenie szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (art. 61 ust. 1 pkt 2, 
art. 251 oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1817 z późn.zm.), 

4) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dokonywanie wpisów w tej ewidencji i wydawanie 
decyzji o odmowie wpisu do tej ewidencji oraz prowadzenie ewidencji wychowania przedszkolnego 
w niepublicznych formach,(art. 82 ust. 1 i ust. 3-5 oraz art. 89a ust.l ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty).

§ 2. W zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nowym 
Żmigrodzie przyjmuje wnioski, zawiadamia o wszczęciu i prowadzi postępowania administracyjne zgodnie 
z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz wydaje decyzje (rozstrzygnięcia) administracyjne, 
a także zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, placówek niepublicznych i innych form wychowania 
przedszkolnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Suski
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