
UCHWAŁA NR XXXIII/679/13
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu oświaty

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ), art. 92 ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 61 ust. 1  pkt 2  oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz 
70 b ust. 6, art. 82 ust. 4, art. 83 ust. 2, art. 85 ust. 3, art. 88 i art. 90 n ust. 1  ustawy z dnia 7  września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po 
zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Samorządową 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1. Udzielić Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach upoważnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej wynikających 
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 
z ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), które 
dotyczą: 

1) dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę 
o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

2) odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Tychy, 

3) wykreślenia szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji, o której mowa w pkt 2), 

4) nadania i cofnięcia szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej, 

5) indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

6) dotacji udzielonych z budżetu Miasta Tychy przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom 
przedszkolnym, szkołom i placówkom niepublicznym działającym na terenie Miasta Tychy w zakresie 
określenia dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wykorzystania dotacji pobranej 
niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 2. Traci moc Uchwała nr 0150/XL/901/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 
upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu oświaty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Tychy

mgr Zygmunt Marczuk
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