UCHWAŁA NR XLIII/998/2009
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Z DNIA 2 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarz dowi O wiaty w Bielsku-Białej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tj. z
2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z pó n. zmianami) oraz art. 20, ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt. 2, ustawy o
finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U nr 249, poz. 2104).
Rada Miejska
postanawia
§1
Nada statut Miejskiemu Zarz dowi O wiaty w Bielsku-Białej w brzmieniu jak w zał czniku do
uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§3
Traci moc Uchwała nr LX/1904/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich w Bielsku-Białej
§4
Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 wrze nia 2009 r.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa l skiego.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej
/-/ Jarosław Klimaszewski

Zał cznik do Uchwały Nr XLIII/998/2009
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2 czerwca 2009

Statut
Miejskiego Zarz du O wiaty
w Bielsku-Białej
§1
Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała brzmi: „Miejski Zarz d O wiaty”
w Bielsku-Białej, zwany dalej MZO.
§ 2
Siedzib Miejskiego Zarz du O wiaty jest Bielsko-Biała ul. Akademii Umiej tno ci
1a
§ 3
1. Przedmiotem działalno ci podstawowej Miejskiego Zarz du O wiaty w BielskuBiałej
jest organizacja, zapewnienie warunków działania i nadzór nad
funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i placówek o wiatowych wymienionych
w zał czniku do statutu oraz obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół,
przedszkoli i placówek o wiatowych prowadzonych przez samorz d.
2.

Pozostała działalno MZO to:
a) prowadzenie, wynikaj cego z przepisów prawa bud etowego, planowania i
sprawozdawczo ci dla placówek wymienionych w ust. 1,
b) prowadzenie przegl dów technicznych, w tym wynikaj cych z przepisów
prawa budowlanego, budynków obsługiwanych placówek,
c) prowadzenie obsługi prawnej tych placówek,
d) prowadzenie Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej,
e) prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Po yczkowej pracowników
o wiaty,
f) prowadzenie archiwum dla szkół, dla których organem prowadz cym jest
Miasto Bielsko-Biała.

3. Szczegółowy zakres działania i struktur organizacyjn MZO okre la regulamin
organizacyjny nadany przez Dyrektora MZO.
Przewodnicz cy Rady Miejskiej
/-/ Jarosław Klimaszewski

