
UCHWAŁA NR XV/153/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek

Na podstawie art. 9 ust.1, art.10a pkt 1, art. 10b ust.1 i 2 oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i 8 art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co 
następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek, będącym załącznikiem do uchwały nr XXV/197/2016 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu 
Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich i utworzenia Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek, wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywanie obsługi informatycznej Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek,”;

2) w § 3 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) zapewnienie przewozu autobusowego, na podstawie miesięcznych biletów ulgowych wykupionych 
przez gminę od przewoźnika publicznego transportu zbiorowego, uczniom nieuprawnionym do 
bezpłatnego transportu do szkoły, a zamieszkałym na terenie gminy Strzelce Opolskie, uczęszczającym 
do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie,”;

3) w § 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) kontrolowanie w imieniu Burmistrza Strzelec Opolskich realizacji obowiązku nauki przez młodzież 
uczęszczającą do szkół ponadgimnazjalnych albo ponadpodstawowych,”;

4) w § 3 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) prowadzenie ewidencji przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół 
podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Strzelce Opolskie,”;

5) w § 3 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) zapewnienie uczniom szkół gminnych możliwości korzystania z gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
oraz zawieranie porozumień z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu 
leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych,”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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