
                                                                                  
                      Projekt        

        UCHWAŁA NR 10/128/19 
Rady  Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 23 maja 2019 r. 
 

 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania 
publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu 
szkoły publicznej  –  Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach 
Dolnych.  

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 16 i 17 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), uchwala się, co 
następuje: 

 
§1. 

Gmina Ustrzyki Dolne przyjmuje od Powiatu Bieszczadzkiego zadanie publiczne w zakresie 
edukacji publicznej polegające na założeniu i prowadzeniu publicznej  –  Szkoły Podstawowej 
Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych.  
 

§2. 
Tryb i szczegółowe warunki założenia i prowadzenia publicznej  –  Szkoły Podstawowej 
Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą 
Ustrzyki Dolne a Powiatem Bieszczadzkim. 

 

 §3. 

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do podpisania z Powiatem Bieszczadzkim 
porozumienia, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały. Upoważnienie obejmuje również 
ewentualne aneksowanie zawartego porozumienia. 

 

§4. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§5. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

 



UZASADNIENIE 

Jednostka samorządu terytorialnego może przekazać swoje kompetencje innej jednostce 

samorządu terytorialnego. Kompetencje te są przekazywane w drodze porozumień 

zawartych między zainteresowanymi jednostkami. 

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu, w tym od 

powiatu. Rada Powiatu Bieszczadzkiego podjęła w dniu 29 kwietnia 2019 roku uchwałę  

nr 7/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Bieszczadzki z Gminą 

Ustrzyki Dolne porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Ustrzyki 

Dolne Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych.  

Mając powyższe na uwadze, do kompetencji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych należy 

podjęcie uchwały o przejęciu zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej 

w Ustrzykach Dolnych na poziomie szkoły podstawowej.   

Utworzenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych daje 

gwarancję prowadzenia specjalistycznych zajęć sportowych dla uczniów – absolwentów 

szkoły sportowej. 

Szacunkowa analiza wysokości subwencji oświatowej dla publicznej Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w Ustrzykach Dolnych na poziomie szkoły podstawowej dla Gminy Ustrzyki 

Dolne oraz wysokość dodatkowych nakładów finansowych na dotychczas prowadzone 

przez Gminę placówki oświatowe, pozwala stwierdzić, że przejęcie do prowadzenia 

publicznej  Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych na poziomie szkoły 

podstawowej mieści się w możliwościach finansowych Gminy. 
 


