
UCHWAŁA Nr xxx/xxx/20 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

z dnia xxxx 2020 roku. 
 

 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej 
polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły  

artystycznej - Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych. 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 8 ust. 17 i ust. 19 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
Gmina Ustrzyki Dolne przyjmuje od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zadanie publiczne w zakresie edukacji publicznej polegające na założeniu                               
i prowadzeniu publicznej szkoły artystycznej - Szkoły Muzycznej I stopnia                  
w Ustrzykach Dolnych.  

 
§ 2. 

Tryb i szczegółowe warunki założenia i prowadzenia publicznej szkoły artystycznej - 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych określi porozumienie zawarte 
pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 § 3. 
Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zawarcia z Ministrem Kultury                                
i Dziedzictwa Narodowego 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 
 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły                                
i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu 
porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego 
typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych 
- z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 713 ) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu 
terytorialnego bądź z zakresu administracji rządowej.  
 

Mając powyższe na uwadze do kompetencji Rady Miejskiej w Ustrzykach 
Dolnych należy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Ministra Kultury                                  
i Dziedzictwa Narodowego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej - 
polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły artystycznej - Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych.  
 

Utworzenie publicznej szkoły artystycznej - Szkoły Muzycznej I stopnia                               
w Ustrzykach Dolnych pozwoli na zaspokojenie społecznych oczekiwań i aspiracji 
edukacyjnych społeczności lokalnej w postaci dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 
uzdolnionych muzycznie dzieci. Oferta będzie skierowana do 9 placówek 
prowadzonych przez naszą gminę i 30 szkół z gmin sąsiednich. Złożone 120 
deklaracji pozwala na stwierdzenie, że szkoła będzie miała kogo kształcić a liczba 
uczniów będzie się sukcesywnie zwiększać.  

 
Samorząd Gminy Ustrzyki Dolne zobowiązuje się do:  

- prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, określonych w art. 
10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 
- finansowania działalności utworzonej szkoły. 
- zapewnienia instrumentarium i akcesoriów umożliwiających realizację aktualnie   
obowiązującej podstawy programowej we wszystkich prowadzonych                                                                                                     
specjalnościach z dniem rozpoczęcia działalności szkoły. 
- zatrudnienia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w rozporządzeniu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie                                                                                                               
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, 
placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 
2014 r. poz. 784). 
 

Szacunkowa analiza wysokości subwencji oświatowej dla szkoły artystycznej 
oraz wysokość dodatkowych nakładów finansowych na dotychczas prowadzone 
przez Gminę placówki oświatowe pozwala stwierdzić, że przyjęcie jej do prowadzenia 
mieści się w możliwościach finansowych Gminy. 
 


