UCHWAŁA NR X.65.2015
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie upoważnienia do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuję:
§ 1. Upoważnia się dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących kontroli spełniania obowiązku nauki oraz egzekucji
niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
o których mowa w art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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UZASADNIENIE:

Celem niniejszej uchwały jest upoważnienie dyrektora Miejsko - Gminnego Zespołu
Oświaty w Sztumie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach związanych z
kontrolą spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy
Sztum oraz egzekucją niespełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie
oświaty, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
Miasto i Gmina Sztum kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na
terenie gminy, a także współdziała w tym zakresie z rodzicami oraz prowadzi ewidencję spełniania
obowiązku nauki.
Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .

Zadanie jest wykonywane przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie.
Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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