Projekt
z dnia 12 października 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum
Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu
Na podstawie art. 10a, 10b i 10c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 116/XXI/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych
w Piątnicy i nadania statutu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:
"e) dowóz uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych,",
2) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) dokonywanie rozliczeń międzygminnych w zakresie wychowania przedszkolnego;",
3) w § 11 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
" 9) pozyskiwanie (w tym składanie wniosków) i rozliczanie projektów, programów oraz innych form
wsparcia skierowanych do szkół i przedszkoli finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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UZASADNIENIE
Przedmiotem niniejszego projektu uchwały są zmiany w statucie Centrum Usług Samorządowych
w Piątnicy. Powyższe modyfikacje dokonywane są w celu uszczegółowienia zadań realizowanych przez
Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. W projekcie uchwały wskazano:
1. dowóz uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych - w tym zakresie doprecyzowano zadanie
polegające na zabezpieczeniu dowozu uczniów niepełnosprawnych.
2. dokonywanie rozliczeń międzygminnych w zakresie wychowania przedszkolnego - wpisano literalnie do
statut CUS zadanie, które jest już przez jednostkę realizowane,
3. pozyskiwanie (w tym składanie wniosków) i rozliczanie projektów, programów oraz innych form
wsparcia skierowanych do szkół i przedszkoli finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych uszczegółowiono zapisy statutu w tym zakresie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu jest zasadne.
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