Uchwała Nr XLV/282/06
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w
Zdzieszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128/, Rada Miejska w
Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się dyrektora Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji
administracyjnych.
§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje sprawy z zakresu:
1)
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Zdzieszowice, uregulowanej w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm./;
2)
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników poniesionych przez
pracodawcę w związku z przygotowaniem zawodowym - zgodnie z art. 70 b ust.6 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 2565, poz. 2572 z późn. zm./.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Zdzieszowicach i opublikowanie na stronach internetowych Gminy Zdzieszowice.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

