
ZARZĄDZENIE NR 1350/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 22 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej do 
wykonania przez Gminę Miejską Kraków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.          
Nr 142, poz.1591, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1

            Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały     
Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej do 
wykonania przez Gminę Miejską Kraków.

§ 2

            Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z póź. zm. ) Rada Miasta 
Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zadanie z zakresu administracji rządowej do wykonania w 2009 r. przez 
Gminę Miejską Kraków, polegające na realizacji zadania edukacyjnego rządowego Programu 
na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Na realizację zadania Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przekaże dotację w kwocie 14.000 zł. Środki własne w wysokości 6.000 zł znajdują 
pokrycie w planie finansowo – rzeczowym Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK na 2009r.                  
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4240 GWSMK.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

              W związku z planowaną realizacją w 2009r. zadania zleconego przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się do zakupu w terminie do 30 września 2009r. 

podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich z terenu Miasta Krakowa, według 

zapotrzebowania określonego przez szkoły. (przyznana kwota 14.000 zł, środki własne 6.000 zł).

Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone do dnia 30 października 2009r. 

Przyjęcie tego zadania do realizacji jest zgodne z art.18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie 

gminnym, wymaga podjęcia uchwały Rady Miasta.


