UCHWAŁA NR 27/III/2018
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia
oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie,
dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem
prowadzącym
Na podstawie:
- art. 5 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zmianami),
- art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami),
- art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zmianami),
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję
Finansów,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Rybnik a Powiatem Wodzisławskim
w sprawie:
1) kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, w zakresie:
a) zorganizowania zajęć praktycznych w roku szkolnym 2018/2019, w ramach pracowni „naprawy zespołów
i podzespołów pojazdów samochodowych”,
b) zorganizowania zajęć praktycznych w roku szkolnym 2018/2019, w ramach pracowni „naprawy
elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych”,
2) zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów
samochodowych w kwalifikacjach:
a) diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (styczeń - luty 2019),
b) diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (maj lipiec 2019).
§ 2. Zasady współdziałania, w tym rozliczeń finansowych zadań realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego wskazane w § 1, zostaną szczegółowo określone w zawartym porozumieniu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
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