
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/205/2013 

RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. h) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Libiążu uchwala:  

§ 1. W statucie Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu - Załącznik do Uchwały 

Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 

z 2013 r., poz. 2702) - wprowadza się następujące zmiany:  

1) paragraf 5 statutu otrzymuje brzmienie:  

§ 5 Przedmiotem działania Zespołu jest:  

1) obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna placówek oświatowych; 

2) obsługa prawna placówek oświatowych; 

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, przyznawanych na podstawie ustawy 

o systemie oświaty; 

4) prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników; 

5) obsługa kancelaryjna konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli; 

6) czynności kancelaryjne związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowej pracowników przedszkoli 

i dyrektorów szkół oraz przechowywanie ich akt osobowych; 

7) obsługa kancelaryjna komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli; 

8) kontrola spełniania obowiązku nauki młodzieży w wieku 16 - 18 lat; 

9) analizowanie i opiniowanie pod względem merytorycznym projektów organizacyjnych oraz aneksów do 

projektów organizacyjnych placówek oświatowych; 

10) administrowanie mieniem komunalnym przekazanym przez Burmistrza. 

2) W paragrafie 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:  

7. W przypadku nieobecności dyrektora - jeśli nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora - zastępuje go 

inny pracownik Zespołu, wyznaczony przez Burmistrza. 

3) Skreśla się paragraf 6,7,8.  
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  
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