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UCHWAŁA NR XXIX/313/13
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni
Na podstawie art. 18 ust. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 159, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:

STATUT
Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni
I. Postanowienia Ogólne.
§ 1.
1. Miejski Zespół Edukacji w Bochni, z siedzibą w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 2 – zwany dalej MZE –
jest wydzieloną 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. MZE w Bochni prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Nadzór
nad działalnością MZE sprawuje Burmistrz Miasta Bochnia.
§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) szkołach– należy przez to rozumieć szkoły podstawowe oraz gimnazja;
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni.
§ 3. Obszar działania MZE obejmuje Miasto Bochnia.
§ 4. MZE działa na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. 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.
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§ 5. MZE używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem:
„Miejski Zespół Edukacji w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia.”,

II. Cele i zadania MZE.
§ 6.
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, w tym także
przez Gminę Miasta Bochnia – żłobkami i klubami dziecięcymi oraz nad dziennymi opiekunami.
2. Do zadań MZE w szczególności należy:
1) zapewnienie obsługi finansowo–księgowej i administracyjno- organizacyjnej szkół i przedszkoli;
2) naliczanie wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi szkół i przedszkoli,
pracowników MZE oraz związanych z wynagrodzeniami potrąceń i rozliczeń;
3) prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej dochodów i wydatków budżetowych, dochodów własnych
wyodrębnionych na innym rachunku bankowym, dla poszczególnych szkół i przedszkoli;
4) prowadzenie ewidencji księgowej związanej z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dla pracowników czynnych i emerytów;
5) nadzór nad gospodarką środkami rzeczowymi szkół i przedszkoli oraz współpraca przy prowadzeniu
inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) kontrola gospodarowania powierzonym dyrektorom placówek mieniem w zakresie zabezpieczenia,
utrzymania stanu technicznego i wynajmu pomieszczeń;
7) prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej obsługującej pracowników placówek
oświatowych i wychowawczych powiatu bocheńskiego;
8) organizowanie, koordynowanie i finansowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do
szkół, ośrodków i placówek oświatowych ( w tym uczniów niepełnosprawnych ) lub zwrotu kosztów, jeżeli
dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni;
9) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy szkół i przedszkoli;
10) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli;
11) organizowanie i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
12) przedkładanie wniosków Burmistrzowi Miasta w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń dla
dyrektorów szkół i przedszkoli;
13) rozpatrywanie wniosków o nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze;
14) przedkładanie wniosków Burmistrzowi Miasta w sprawie ustalania wysokości dodatków motywacyjnych
i funkcyjnych dla dyrektorów szkól i przedszkoli;
15) prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkoli oraz pracowników MZE;
16) kontrolowanie poziomu organizacji pracy w szkołach i przedszkolach;
17) organizowanie sieci szkół w Gminie Miasta Bochnia;
18) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów szkół
i przedszkoli;
19) kontrolowanie działań dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie utrzymania obiektów w należytym stanie
sanitarnym zapewniającym higieniczne i bezpieczne warunki pracy pracowników i uczniów;
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20) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych w porozumieniu z dyrektorami szkół
i przedszkoli;
21) podejmowanie działań zapewniających szkołom i przedszkolom prawidłowe wykonanie planu dochodów
i wydatków;
22) kontrola właściwego dysponowania środkami finansowymi;
23) sporządzanie zbiorczych sprawozdań zgodnie z wymogami o sprawozdawczości dla GUS i Wydziału
Budżetowo-Finansowego Urzędu Miasta oraz Kuratorium Oświaty;
24) podział środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;
25) prowadzenie bazy danych oświatowych w formie elektronicznej;
26) organizowanie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów i prowadzenie dokumentacji w tym
zakresie;
27) prowadzenie postępowania związanego z przyznawaniem stypendiów Burmistrza
wyróżniających się w nauce uczniów bocheńskich szkół podstawowych i gimnazjów;

Miasta

dla

28) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami
MZE;
29) prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników;
30) wnioskowanie do Rady Miasta Bochnia o ustalenie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia;
31) prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego;

publicznych,

przedszkoli

32) prowadzenie kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Miasta Bochnia
oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
33) współpraca z komisjami Rady Miasta Bochnia, związkami zawodowymi pracowników oświaty,
komórkami organizacyjnymi urzędu oraz organizacjami i instytucjami działającymi w sferze oświaty
i wychowania;
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, w tym także przez
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.

III. Organizacja MZE
§ 7.
1. Pracą MZE kieruje Dyrektor Zespołu, którego w czasie nieobecności zastępuje Główny Księgowy, a jeżeli
jest on nieobecny to wyznaczony przez Dyrektora inny pracownik
2. Dyrektor MZE wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników jednostki.
3. Dyrektora MZE zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.
4. Dyrektor MZE podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.
§ 8. Głównego Księgowego MZE zatrudnia i zwalnia dyrektor MZE.
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§ 9. Upoważnia się Dyrektora MZE do określenia organizacji wewnętrznej MZE poprzez wprowadzenie
regulaminu organizacyjnego.
§ 10. Do obowiązków Dyrektora MZE należy:
1) określenie organizacji MZE poprzez wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego;
2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników MZE w oparciu o zatwierdzony przez Dyrektora schemat
organizacyjny;
3) organizowanie pracy w ramach zadań ustalonych w § 6 Statutu MZE;
4) realizowanie dodatkowych zadań ustalonych przez Burmistrza Miasta Bochnia;
5) nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy MZE przez podległych pracowników;
6) wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
IV. Majątek i finanse
§ 11. MZE działa w oparciu o plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora i rozlicza się z budżetem
Gminy Miasta Bochnia na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
§ 12.
1. Dyrektor MZE zaciąga zobowiązania oraz dokonuje czynności prawnych na podstawie i w granicach
pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Bochnia.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Statucie są finansowane ze środków finansowych uchwalonych
dla potrzeb MZE w budżecie Miasta Bochnia.
V. Postanowienia końcowe.
§ 13. Likwidacja MZE może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miasta Bochnia, na zasadach i trybie
określonym odrębnymi przepisami.
§ 14. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 16. Traci moc uchwała 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. Małopol. z 2006 r. Nr 530,
poz. 3366 i poz. 3367, z 2008 r. Nr 846, poz. 6266 oraz z 2012 r. poz. 2220 ).
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

