
 

Uchwała nr XX/135/2019 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu działań realizacji polityki oświatowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2020-2025. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1 Przyjmuje się plan działań realizacji polityki oświatowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2020 - 2025, 

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Plan działań, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia cele strategiczne określone uchwałą nr XII/60/2019  Rady 

Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej 

samorządu terytorialnego w Gminie Miejskiej Giżycko na lata 2019-2025. 

 

 § 2. W celu realizacji planu, o którym mowa w § 1, powołuje się Zespół ds. monitoringu i ewaluacji 

w składzie: 

1) Zastępca Burmistrza Giżycka; 

2) Przedstawiciel Rady Miejskiej w Giżycku; 

3) Przedstawiciel szkół podstawowych; 

4) Przedstawiciel publicznych przedszkoli; 

5) Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku. 

 

§ 3. Do 30 września każdego roku Zespół, o którym mowa w § 2, przedstawi: 

1) Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Giżycka wnioski z realizacji planu działań polityki oświatowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2020 -2025 oraz propozycje ewentualnych zmian w planie; 

2) Burmistrzowi Giżycka plan wydatków na kolejny rok budżetowy, obejmujący realizację zadań ujętych  

w załączniku, o którym mowa w § 1, w celu ich uwzględnienia w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Giżycko                     

na kolejny rok budżetowy.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

  Rady Miejskiej w Giżycku 

dr Robert Kempa 
 

 

 

 

 


