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z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XLIV/428/06 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejskiego
Zespołu Edukacji w Bochni (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 530, poz.3366 z późn.zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: „Miejski Zespół Edukacji w Bochni, z siedzibą w Bochni ul. Kazimierza
Wielkiego 2 – zwany dalej MZE jest wydzielona jednostką budżetową Gminy Miasta Bochnia, powołaną
do obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół i przedszkoli oraz wykonywania zadań wynikających
z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, spoczywających na gminie.”
2) § 4 otrzymuje brzmienie: „ Miejski Zespół Edukacji działa na podstawie właściwych przepisów prawa,
a w szczególności: 1.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), 2.ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.), 3.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157 poz.1240 z późn.zm.),4.ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235 z późn.zm.), 5.niniejszego Statutu.”
3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Celem MZE jest stworzenie jak najlepszych warunków pracy dla szkół
i przedszkoli Gminy Miasta Bochnia oraz stałe sprawowanie nadzoru nad działającymi na terenie Gminy
Miasta Bochnia prowadzonymi przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej a także Gminę Miasta Bochnia – żłobkami i klubami dziecięcymi oraz
nad dziennymi opiekunami.”
4) w § 6 ust.2 po pkt 33) dodaje się pkt 34) w brzmieniu: „34) wykonywanie zadań wynikających z ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, spoczywających na gminie a nie zastrzeżonych do kompetencji
innych jednostek. Do zadań tych należy w szczególności: sprawowanie nadzoru nad działającymi na terenie
Gminy Miasta Bochnia prowadzonymi przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej a także Gminę Miasta Bochnia żłobkami i klubami dziecięcymi oraz
nad dziennymi opiekunami – w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, oraz sporządzanie
wszelkiego rodzaju sprawozdań w szczególności rzeczowo- finansowych z zakresu opieki nad dziećmi do
lat 3 i przekazywanie ich właściwym organom.”
5) Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Radzie Miejskiej w Bochni należy przez to rozumieć Radę
Miasta Bochnia.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

