
ZARZĄDZENIE NR 1767/2003
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

    Z DNIA 5 grudnia 2003 r.

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego finansowania wydatków przez Gminę
Słomniki, z terenu której dziecko uczęszcza do samorządowego przedszkola specjalnego
prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków oraz upoważnienia do jego podpisania.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 46 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i Uchwały Nr LXXXIV/765/01 Rady Miasta
Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania
porozumień w sprawie finansowania wydatków przez gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do
samorządowych żłobków i przedszkoli w Krakowie zarządza się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia zarejestrowanego w Generalnym Rejestrze
Umów i Zleceń pod nr W/V/121/EK/59/2003 z Gminą Słomniki w sprawie finansowania
wydatków przez Gminę Słomniki, z terenu której dziecko uczęszcza do Samorządowego
Przedszkola Specjalnego nr 100 w Krakowie, w okresie od 9 września 2003 roku
do 30 czerwca 2004 roku.

§ 2
Upoważnia się:
1. p. Józefa Winiarskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa,
2. p. Stanisława Kiełbasę – p.o. Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków- Wschód
do podpisania porozumienia z Gminą Słomniki w sprawie finansowania wydatków
ponoszonych przez Gminę Miejską Kraków na dziecko uczęszczające do samorządowego
przedszkola specjalnego w Krakowie.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
                                        / - /



UZASADNIENIE

            Od 9 września 2003 r. do Samorządowego Przedszkola Specjalnego nr 100

w Krakowie uczęszcza Aleksander Rojek, zam. 32-090 Słomniki.

 Burmistrz Gminy Słomniki w piśmie z dnia 23.10.2003 r. informuje, że za pobyt

Aleksandra Rojek zostaną pokryte koszty w wysokości jaką ponosi Gmina Miejska Kraków.

Porozumienie zawarte będzie na okres od 09.09.2003 r. do 30.06.2004 r.

           Porozumienie zostanie zawarte zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIV/765/01 Rady Miasta

Krakowa z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa

do zawierania porozumień w sprawie finansowania wydatków przez gminy, z terenu których

dzieci uczęszczają do samorządowych żłobków i przedszkoli w Krakowie.


