
NOWELIZACJA STATUTU 
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 2 

IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU 
(Zatwierdzona Uchwałą Nr  11/ 2010/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 14 stycznia 2011 r.) 

 
     Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z  
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) , w związku z art.52 ust.2 tejże ustawy oraz  
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie  ramowych    
statutów    publicznego    przedszkola   oraz   publicznych   szkół ( Dz.  U.  z   2001 r. nr 61, 
poz.624 z późń. zm.) w Statucie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 im. Janusza Korczaka w 
Rybniku uchwalonym przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2009 r. (ze zmianą z dnia 12 
maja 2010 r. Nowelizacja Statutu – zatwierdzona Uchwałą Nr 17/2009/2010 Rady Pedagogicznej 
oraz zmianą z dnia 22 listopada 2010 r. Nowelizacja Statutu – zatwierdzona Uchwałą                 
Nr 9/2010/2011 Rady Pedagogicznej ) wprowadza się  zmiany w brzmieniu :  
 
1. w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „ 3. Siedziba Zespołu znajduje się w Rybniku przy ul. G. Morcinka 18. 
 
2. w § 9 : 
a) w ust.1 zmienia się numer „14” na „18”, 
b) w ust.1 w pkt 1) w ppkt A) zmienia się numer „14” na „18”, 
c) w ust.1 w pkt 1) w ppkt B) zmienia się numer „14” na „18”. 
 
3. w Rozdziale 3 zapis: „ZESPÓŁ JAKO ZAKŁAD BUD ŻETOWY”  zmienia się na: „ZESPÓŁ 
JAKO JEDNOSTKA BUD ŻETOWA”  
 
4.  § 11a otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 11a 
 

1. Zespół jest jednostką budżetową działającą w budynku oddanym w zarząd trwały 
dyrektorowi Zespołu na podstawie uchwały Rady Miasta Rybnika. 

2. Specyfika Zespołu jako jednostki budżetowej: 
1) nie posiada osobowości prawnej, 
2) gospodarka finansowa oparta jest na rocznym planie dochodów i wydatków, 
3) pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek 

JST ( jednostki samorządu terytorialnego),  
4) posiada odrębny rachunek bankowy, 
5) sporządza sprawozdania budżetowe.” 
 
   Pozostałe przepisy Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 im. Janusza Korczaka w 
Rybniku pozostają bez zmian. 
 
   Rada Pedagogiczna Zespołu na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2011 r. uchwaliła tekst 
nowelizacji Statutu – uchwała nr 11/2010/2011 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku. 
 
 


