
Projekt

z dnia  3 września 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej "Realizacja 
szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej" 

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 ze zmianami) - Rada Miasta Lublin 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Wyraża się zgodę na przyjęcie do realizacji przez Gminę Lublin zadania z zakresu 

administracji rządowej "Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci 
w edukacji szkolnej". 

§ 2. 
Wykonanie uchwały, w tym zawarcie stosownego porozumienia w zakresie, o którym mowa 

w § 1, powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk



Uzasadnienie

Gmina Lublin w dniu 16 lipca 2012 roku złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w Warszawie ofertę realizacji zadania publicznego "Realizacja szkolnych projektów 
promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej". Ministerstwo Edukacji Narodowej 
zadeklarowało wsparcie realizacji zadania publicznego w formie dotacji celowej. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej pismem z dnia 24 sierpnia 2012 roku przekazało informację, że w dniu 10 
sierpnia 2012 r. rozstrzygnieto otwarty konkurs ofert na realizację wymienionego zadania 
publ;icznego i oferta nr ES/2012/48 złożona przez Gminę Lublin otrzymała dofinansowanie 
w 2012 roku w wysokości 9 900, 00 złotych, co przy zaangażowaniu środków własnych 
w kwocie 2 100,00 zł daje kwotę 12 000,00 zł na realizację zadania. Wymienione zadanie 
będzie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 43 oraz Szkołę Podstawową nr 51 i obejmie 
szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych, spotkania rodziców dzieci sześcioletnich 
z psychologiem, pedagogiem, doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej 
i przedstawicielami uczelni wyższych kształcących w zakresie pedagogiki i psychologii rozwoju 
dziecka, a także udział rodziców w zajęciach otwartych dzieci sześcioletnich w klasie pierwszej. 
Termin wykonania zadania został określony na dzień 15 grudnia 2012 r. W związku z tym, że 
powyższe zadanie z zakresu administracji rządowej Gmina Lublin wykonywać będzie na 
podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, a do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie 
przyjęcia tego typu zadań, zasadne staje się podjęcie niniejszej uchwały upoważniającej 
Prezydenta Miasta Lublin do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do realizacji przez 
Gminę Lublin zadania z zakresu administracji rządowej. 


	
	



