
Uchwała Nr XIX/216/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 22 stycznia 1996 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Prezydenta Miasta do 

wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy 

Karta Nauczyciela. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. 

U. nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104 ust. 1 i art. 105 ustawy 

z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi 

zmianami) i art. 1 i 9 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania 

niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. Nr 141 poz. 692), w 

związku z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie wykładni 

art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z art. 3 ust. 1 

pkt 5 tej ustawy oraz w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi 

zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr XII/130/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 05 czerwca 1995 r. w sprawie 

upoważnienia Zarządu Miasta i Prezydenta Miasta do wykonywania niektórych zadań 

wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 1:  

a. pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

“2) określenie szczegółowych zasad ustalania wysokości dotacji oraz 

udzielania tej dotacji w ramach kwot zatwierdzonych w budżecie miasta, po 

uzyskaniu opinii Komisji Edukacji Rady Miejskiej: 

o szkołom i przedszkolom publicznym, dla których Miasto nie jest organem 

prowadzącym a prowadzenie tego typu szkoły lub przedszkola należy do zadań 

własnych gminy (art. 80 ustawy o systemie oświaty),  

o niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym (art. 90 ust. 1 ustawy o 

systemie oświaty)  

o niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym specjalnym i 

artystycznym oraz szkołom ponadpodstawowym o uprawnieniach szkół 

publicznych (art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty).” 

b. dodaje się pkt 3 i 4: 



“3) podejmowanie decyzji w sprawie ewentualnego przyznania dotacji 

szkołom i placówkom niepublicznym nie posiadającym uprawnień szkół i 

placówek publicznych (art. 90 ust. 6 ustawy o systemie oświaty), 

4) ustalanie wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto 

przedszkolach publicznych (art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty).”  

2. W § 2 dodaje się pkt. 11, 12, 13 i 14: 

“11) wydawanie zezwoleń w drodze decyzji, na założenie szkoły publicznej 

przez osobę prawną lub fizyczną oraz wyrażanie zgody na zlikwidowanie 

takiej szkoły (art. 31 pkt 3 i 4 ustawy o systemie oświaty), 

12) zawieranie umów powierzenia dziecka rodzinie zastępczej i 

rozwiązywanie tych umów (art. 72 i 75 ustawy o systemie oświaty), 

13) zawieranie umów z rodzinami zastępczymi na udzielanie pomocy 

pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka (dzieci) w tej 

rodzinie (art. 74 ustawy o systemie oświaty), 

14) przyznawanie jednorazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie 

usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych (art. 76 ust. 3 ustawy o 

systemie oświaty).” 

§ 2. 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


