
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XV/161/2011 

RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU 

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)  

Rada Miejska w Toszku na wniosek Burmistrza Toszka uchwala  

§ 1. Upoważnia się kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji 

administracyjnych i postanowień.  

§ 2. Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy związane z realizacją zadań:  

1. świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla osób uprawnionych przepisami ustawy 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);  

2. dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;  

3. egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niespełniania obowiązku 

szkolnego.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

§ 4. Tracą moc:  

1. Uchwała Nr XV/166/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: upoważnienia p.o. 

kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Toszek do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu administracji publicznej;  

2. Uchwała Nr XVI/187/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 1 kwietnia 2008 r, zmieniająca uchwałę 

w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Toszek do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  
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