
UCHWAŁA NR XXVII/136/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miejską Chojnów zadania z zakresu 
właściwości Gminy Polkowice

Na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2016 r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1 
ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668
i 1010) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada
2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki 
publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 263) Rada Miejska Chojnowa 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje do wykonania przez Gminę Miejską Chojnów zadanie z zakresu  
właściwości Gminy Polkowice polegające na organizacji nauki języka łemkowskiego.

2. Szczegółowy zakres i zasady wykonania zadania określi  porozumienie zawarte 
pomiędzy Gminą  Miejską Chojnów, a Gminą Polkowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.09.2016 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/136/16
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r.

Gmina Miejska Chojnów organizuje dla swoich chętnych uczniów (3 uczniów) naukę języka
łemkowskiego w międzyszkolnym punkcie, w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Punkt od
1 września br. funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

Burmistrz Chojnowa złożył Gminie Polkowice propozycję podpisania porozumienia w zakresie
uczestnictwa w nauce języka łemkowskiego także uczniów z Polkowic (2 uczniów).

W związku z powyższym proponuje się wyrażenie zgody przez Radę Miejską Chojnowa na zawarcie
stosownego porozumienia z gminą Polkowice.

Delegację prawną w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej stanowi 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
(Dz. U. z 2014 r. poz. 263). Zgodnie z rozporządzeniem liczba zgłoszonych uczniów jest za mała, aby
organizować naukę wskazanego języka w Polkowicach.

Z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość zawarcia
porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia jednej z gmin przez drugą określonych zadań
publicznych (w tym przypadku zadań z zakresu edukacji publicznej). Warunkiem formalnym
przystąpienia gminy do realizacji porozumienia międzygminnego jest wyrażenie - w drodze uchwały -
takiej woli przez Radę Miejską.

Za realizację zadania, strony porozumienia będą ponosić koszty w wysokości proporcjonalnej do
liczby uczniów objętych nauczaniem. Przewidywany łączny roczny koszt prowadzenia zajęć
skalkulowany został przez gminę Chojnów na kwotę 8.791,24 zł, która będzie przez strony ponoszona
proporcjonalnie. W przypadku gminy Polkowice szacowany miesięczny koszt realizacji zadania
wyniesie ok. 294 zł. Odpowiednie na ten cel środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy.
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w porozumieniu międzygminnym. Może
ono zostać podpisane po przyjęciu przez Radę Miejską Chojnowa projektu powyższej uchwały. Jej
podjęcie jest uzasadnione.
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