
UCHWAŁA NR XXXIV/222/09 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 11 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2008/2009. 

 

       Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 
2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 
31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje: 
 

       § 1. Przyjmuje się informację ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2008/2009 stanowiącą załącznik do uchwały. 

 

       § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
          
                   Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXIV/222/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 11 grudnia 2009 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2008/2009. 

 

Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz                      

o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2009r., Nr 56, poz. 458) w ustawie z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329, ze zmianami) dodano art. 5a ust. 4,                

w następującym brzmieniu: “Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,                   

w terminie do dnia 31 października, przedstawia  organowi  stanowiącemu  jednostki 

samorządu  terytorialnego  informację  o  stanie realizacji  zadań  oświatowych  tej  jednostki                

za poprzedni  rok  szkolny,  w  tym  o  wynikach sprawdzianu  i egzaminów,  o których mowa             

w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2  i 3  lit. b-f, w szkołach  tych typów, których prowadzenie naleŜy do 

zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.” 

W związku z nałoŜonym obowiązkiem przyjmuje się wyŜej wspomnianą informację 

dotyczącą realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 


