
 

 

UCHWAŁA NR 169/XXIV/2016 

RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2016 roku 

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Oświaty w Nowym Targu. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity DZ. U. 

z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), art. 6 a ust. 1, art.  6b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (DZ. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Oświaty w Nowym Targu, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci moc Statut Powiatowego Centrum Oświaty stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały  

Nr 108/XII/2007 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego 

 

 

lek. med. Jan Krzak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 6954



Załącznik do Uchwały Nr 169/XXIV/2016 

Rady Powiatu Nowotarskiego 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

Statut 

Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, zwane dalej PCO, jest powiatową jednostką budżetową w 

rozumieniu ustawy o finansach publicznych, pełniącą funkcję jednostki obsługującej, w rozumieniu art. 6 b ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym. 

2. Siedzibą PCO jest miasto Nowy Targ. 

§ 2. 1. Przedmiotem działania PCO jest: 

1) prowadzenie spraw należących do kompetencji organu prowadzącego szkoły i placówki, 

z wyjątkiem obsługi wykonywania remontów i modernizacji obiektów szkolnych, realizacji zadań 
inwestycyjnych o charakterze budowlanym i zapewnienia obsługi prawnej. Do zadań jednostki należą w 

szczególności: 

a) przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu, 

b) obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, 

c) nadzór nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych, 

d) przygotowywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek w zakresie przewidzianym dla organu 

prowadzącego, 

e) dokształcanie nauczycieli, 

f) koordynowanie spraw sieci szkół, w tym zakładanie, likwidowanie i przekształcanie szkół i placówek  oraz 

uzgadnianie kształcenia w zawodach, 

g) przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oraz innych spraw związanych z 

obsadą lub zmianami na stanowisku dyrektora szkoły i placówki, 

h) nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w 

szczególności w zakresie: 

- prawidłowości dysponowania przyznanymi im środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę 
lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, 

- przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- przestrzegania przepisów dot. organizacji pracy szkoły i placówki, 

i) prowadzenie zadań z zakresu kształcenia specjalnego, 

j) prowadzenie spraw udzielenia zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek publicznych, których organem 

prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, 

k) prowadzenie spraw z zakresu do wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

l) prowadzenie spraw dotowania szkół i placówek, których organem prowadzącym nie jest powiat 

nowotarski, 

m) obsługa zadań oświatowych zlecanych przez MEN oraz wynikających z podpisanych przez Powiat 

Nowotarski umów i porozumień zleconych do obsługi przez PCO, 

n) obsługa zadań z zakresu statystyki i systemu informacji oświatowej oraz przygotowywanie danych 

źródłowych do sprawozdań przygotowywanych przez jednostki obsługiwane, 

o) opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu nowotarskiego; 
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2) prowadzenie spraw kierowania nieletnich wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w 

młodzieżowym ośrodku wychowawczym; 

3) wspólna obsługa finansowa jednostek, o których mowa w § 3 w szczególności z zakresu: 

a) gospodarki finansowej w tym z zakresu: 

- planowania,  

- rozliczeń finansowych, 

- prowadzenia spraw płacowych, 

- prowadzenia spraw podatkowych; 

b) prowadzenia rachunkowości, 

c) prowadzenia sprawozdawczości. 

§ 3. Powiatowe Centrum Oświaty prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych: 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, 

2) Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, 

3) Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, 

4) I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju, 

5) Zespół Szkół w Rabce-Zdroju, 

6) Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, 

7) Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, 

8) Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana  w Nowym Targu, 

9) Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, 

10) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, 

11) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu, 

12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu, 

13) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju, 

14) Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu, 

§ 4. Szczegółowy zakres zadań i strukturę organizacyjną a także zakres kompetencji i odpowiedzialności 

osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz pozostałych pracowników PCO określa Regulamin 

Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego. 

§ 5. 1. Zasady gospodarki finansowej PCO regulują odrębne przepisy prawne. 

2. Podstawą gospodarki finansowej PCO jest plan finansowy. 

§ 6. 1. Działalnością PCO kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego. 

2. Dyrektor PCO jest przełożonym wszystkich pracowników PCO. 

§ 7. Nadzór nad działalnością PCO sprawuje Zarząd Powiatu Nowotarskiego. 

§ 8. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do tego zadania. 
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