
 

 

UCHWAŁA NR IV/31/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 i 2, art. 176 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) oraz na podstawie  

§ 41 Statutu Miasta Bielska-Białej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/456/2017 Rady Miejskiej 

w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej 

w Bielsku-Białej w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej 

Rada Miejska 

p o s t a n a w i a: 

§ 1. Nadać Statut Zespołowi Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w brzmieniu ustalonym 

w załączniku do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/649/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Janusz Okrzesik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 stycznia 2019 r.

Poz. 830



Załącznik do uchwały Nr IV/31/2019 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

Statut Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” 

§ 1. Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”, zwany dalej „Zespołem Placówek”, jest 

jednostką organizacyjną Miasta Bielska-Białej, działającą w formie jednostki budżetowej. 

§ 2. Siedzibą Zespołu Placówek jest Miasto Bielsko-Biała. 

§ 3. Podstawę prawną działania Zespołu Placówek stanowią: 

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

4) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

§ 4. Celem Zespołu Placówek jest wsparcie rodziny dziecka poprzez objęcie opieką i wychowaniem  

w placówkach wsparcia dziennego. 

§ 5. 1.  Przedmiotem działalności podstawowej jest realizowanie zadań Miasta Bielska-Białej poprzez 

organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 

2. Przedmiotem działalności dodatkowej jest: 

a) organizowanie działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym w celu kształtowania pożądanych postaw 

społecznych; 

b) organizowanie działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej. 

3. Szczegółowy przedmiot działalności Zespołu Placówek określa Regulamin Organizacyjny opracowany 

przez Dyrektora Zespołu Placówek i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

§ 6. 1.  Podstawę gospodarki finansowej Zespołu Placówek stanowi roczny plan finansowy dochodów  

i wydatków. 

2. Zespół Placówek wyposażony jest w mienie komunalne stanowiące własność Miasta Bielska-Białej, 

służące do realizacji zadań statutowych. 

§ 7. 1.  Statut nadaje Rada Miejska w Bielsku-Białej w formie uchwały. 

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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