
DRUK NR Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała Nr 
Rady Miasta Krakowa

z dnia  

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej do wykonania przez 
Gminę Miejską Kraków.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zadania z zakresu administracji rządowej do wykonania przez Gminę Miejską 
Kraków, polegające na:

1. organizacji i przeprowadzeniu kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla 
repatriantów i członków ich najbliższej rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Krakowie,

2. realizacji programu edukacyjnego na rzecz społeczności romskiej w Krakowie pn. "Bliżej, 
Razem".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i 

Sportu wytypował Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie z siedzibą na os. Szkolnym 21 

do realizacji w województwie małopolskim zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, 

polegającego na organizacji i przeprowadzeniu kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych dla 

repatriantów i członków ich najbliższej rodziny. Zadanie będzie realizowane we wrześniu. 

Departament przekazał kwotę 67 487 zł, wskazując § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej.

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej 

i Sportu, a Gminą Miejską Kraków dotyczącym "Programu edukacyjnego na rzecz społeczności 

romskiej w Krakowie" na realizację zadania: edukacja przedszkolna dzieci romskich oraz zakup 

w terminie do 30 września 2004 r. podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży 

romskiej, Ministerstwo przekazało 120 000 zł, wskazując § 2020 - Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 12 pkt 8a ustawy 

o samorządzie powiatowym przyjęcie do realizacji powyższych zadań wymaga zgody Rady Miasta.


