
UCHWAŁA NR XXXIX/343/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Stare Kurowo realizacji własnego zadania 
oświatowego Gminy Drezdenko w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym dla 

uczniów z obwodu szkolnego obejmującego teren sołectw Modrople i Górzyska

Na podstawie art. 10 ust 1 i art. 74 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 5 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty ( t.j. Dz.U. 2016 r., poz.1943 za zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia  w sprawie powierzenia Gminie Stare Kurowo realizacji 
własnego zadania oświatowego Gminy Drezdenko w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym 
i gimnazjalnym dla uczniów z obwodu szkolnego obejmującego teren sołectw Modrople i Górzyska.

§ 2. Szczegóły dotyczące realizacji zadań określone zostaną w porozumieniu zawartym między gminami. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

W obwodzie Gminy Drezdenko, na terenie sołectw Modropole oraz Górzyska zamieszkują dzieci,

które zgodnie z granicami obwodów szkół powinny uczęszczać do szkół prowadzonych przez

Gminę Drezdenko. Ze względu na niewielką odległość ww. sołectw od Gminy Stare Kurowo dzieci

uczęszczają do szkół podstawowych znajdujących się w obwodzie Gminy Stare Kurowo. W

związku z powyższym powstała konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

zawarcie porozumienia między Gminą Drezdenko a Gminą Stare Kurowo w sprawie przejęcia

wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty obowiązków organu

prowadzącego przez Gminę Stare Kurowo, dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Gminy

Drezdenko.

Obecnie do Szkoły podstawowej w Nowym Kurowie uczęszcza 9 dzieci z miejscowości

Modropole: „O’ – 3, kl. II – 1, kl. III – 3, kl. VI – 2.

Przedmiotowe porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Lubuskiego.
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