
UCHWAŁA NR IVl3U2o15
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie założenia powiatowego centrum Edukacji w Brzesku

Na Podstawie art.7\PK 8 lit. i oraz pK 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samoaądzie

PowiatowYm (Dz-U. z2073 r., poz. 595, z póŹn. zm,l) oraz art. 62 ust. 1 i 5 w związku z aft. 78 ust, 3

oraz art. 5c Pkt 1 ustawY z dnia 7 wrzeŚnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2Oo4 r, Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.z) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zakłada się z dniem 1 wzeŚnia 2015 r. Powiatowe Centrum Edukacji w Bzesku, do którego
włącza się:

_] 
1) Powiatowy OŚrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku;

2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku.

§ 2. Siedzibą Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku jest Brzesko, adres: ul. piastowska 28,
32-800 Brzesko.

§ 3. Nadaje się statń Powiatowemu Centrum Edukacji w Brzesku w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.

§ 4. Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku jest jednostką budżetową powiatu Bzeskiego.

§ 5, 1. Mienie będące w dotYchczasowym władaniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w
Brzesku przejmuje Powiatowe Centrum Edukacji w Bzesku.

2, NaleŹnoŚci i zobowiązania Szkolnego Schroniska Młodziezowego w Bzesku pzejmuje
Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku.

§ 6, Pracowniry Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzesku z dniem ]. wześnia 2015 r. stają\-/ się pracownikami Powiatowąo Centrum Edukacjiw Bzesku.

§ 7. Traci moc;

1) § Z uchwałY Nr VIII/5B/03 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 wześnia 2003 r. w sprawie:
założenia szkolnego schroniska Młodzieżowego w Brzesku;

2) uchwała Nr }CfiI/197l05 RadY Powiatu Brzeskiąo z dnia 30 czerwca 2005 r" w sprawie: ,ńi.ny
UchwałY Nr VIII/58/03 Rady Powiatu Brzeskiąo z dnia 9 września 2003 r. w sprawie: założenia
Szkolnego Schroniska Młodziezowego w Brzesku;

3) uchwała Nr XII/98/08 RadY Powiatu Brzeskiego z dnia 24 sĘcznia 2008 r" w sprawie: zmian
w statucie szkolnęo schroniska Młodziezowego w Bzesku;
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4) uchwała Nr XVIII/19UZOLZ Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2OLż r, zmieniająca

Szkolnego Schroniska Młodzieżowegouchwałę Rady

w Brzeskg.

5) § 6 uchwały

Powiatu Brzeskiego w sprawie założenia

Nr )0CV29B/2014 Rady Powiatu Brzeskiego zdnia 23 stycznia 201Ąr, wsprawie

założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bzesku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zaządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1] zmIany tekstu Jedmlitego WymienimeJ ustawy zo§tały ogłoszone w DZ. U. z zo13 r, wL 595, poz 645 oEz z zo7ą pu, 37g l wz 7o7z,

2] zmmy tełsu leonoltego Wym'€nimej usElYy zostały Ęłoszff€ w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304. z 201Ą r. Nr 69, poz 624, Nr 1o9, poz. u61, Nr 273, poz
2703, Nr 28t, poL 2?81, z2o05 r, Nr 17, poz. 141. Nr 94. poE, 788, Nr I22,qol t020, Nr 131, poz 1091, Nr 167, poz 1.ł00. Nr 249. po. zl04, 22006 L Nr Ią,
poz. 1043, Nr 208. poz r532,Nr 227, poz 1658, z 2007 r. Nr 42, poz, 273, Nr 80, poz 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180. poz. 1280, Nr 181, poz 1252,
z 2008 i Nr 7ą poz 416, Nr 145, poz 917, Nr 216, poz 1370. Nr 235. poz 1618, 2 2009 r, Nf 6, poŁ 33, Nr 31, poz 206, Nr 56. poz 458, Nr 219, poz 1705, Nr 157,
poz 1241, z 2010 n l.r 44. poz. 250, Nr 54. poz 32o, Nl L27, poz, 8r, Nr 1,a, ?oz 991, z 2017 L Nr 106. poz, 622, |,tr 112, poz 654, Nr 139. poz 814, Nr 149, poz.

887, Nr 205, poz Im6, z 2012 r. poz 941 l poz 979, z2ol3 r. poż. 87, poz. 8n, poL 1265, poz- 73L7l qoL 1650 oraz z 2014 r. poL 7,qoL 290, poz 538, poz 598,
poz 642, poz. 811, wz. r8T, poz. 7746,

icząry Rady
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Załącznik do Uchwały Nr IVl31/2015

Rady Powiatu Brzeskiąo

z dnia 19 marca 2015 r.

STATUT

POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI W BRZESKU

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku zwane w treści statutu ,,Centrum" jest samorządową
jednostką organizaryjną funkcjonującą w oparciu o art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaĘ (Dz. U. z 20a4 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

v § 2. 1. W skład Centrum wchodzą placówki o nazwie:

1) ,,PowiatowY OŚrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku" zwany w treści statutu ,,poDN" będący

Publiczną Placówką doskonalenia nauczycieli, działającą w oparciu o ustawę z dnia 7 wześnia
1991 r. osystemie oŚwiaty (Dz. U. z20O4r. Nr 256, wz. 2572,zpoźn. zm.) oraz akĘ
vuykonawcze do tej ustawy;

2) "Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku" zwane w treści statutu ,,Schroniskiem'' będące

Placówką oŚwiatowo-wyÓowawczą działającą w oparciu o ustawę z dnia 7 wześnia 1991 r.

o sYstemie oŚwiatY (Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz. ż572, z późn. zm,) oraz aĘ wykonawcze do tej
ustawy.

2. PODN i Schronisko wchodzące w skład Centrum zachowują odrębność merytoryczną określoną
w Rozdziale 2 i 3 niniejsząo statutu.

" § 3. IlekroĆ w treŚci niniejszego statutu jest mowa bez bliższego okeślenia o:
\-Ż 

1) ustawie o systemie oŚwiaĘ - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 20C4 r. Nr 256. poz. 257ż, z późn. zm.);

2) Placówce - naleŻy przez to rozumieĆ jednostki organizaryjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i

10 ustawy o systemie oŚwiaĘ.

§ 4. 1. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Brzeski.

2. organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Małopolski Kurator oświaĘ
w Krakowie.

3. Siedzibą Centrum, w skład kórego wchodzą: PODN oraz Schronisko, jest Brzesko, adres:
Bzesko 32-800, ul. Piastowska 28.
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Rozdział 2.

Cele i zadania PODN

§ 5. 1. PPDN terytorialnym zasięgiem działania obejmuje Powiat Bzeski.

2, PODN może działać w oparciu o porozumienia i umowy.

§ 6. Celem PQDN jest podniesienie poziomu zawodowąo nauczycieli i kadry zarządzającej

oświatą ora1 umożliwienie im dostępu do najnowszej literatury pedagogicznej

i psychologicznej, przekazywanie kompleksowej informadi pedagogicznej, służącej podnoszeniu

jakości prary szkół i placówek,

§ 7.1. Do zadan PODN należy w szczególności organizowanie

i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

1) wynikająrym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oŚwiaĘ;

2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy

sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluadi zewnętanej, zgodnie z przepisami

w sprawie nadzoru pedagogicznego;

3) realizacji podstaw programowych, w Ęm opracowywania programów nauczania;

4) diagnozowania potzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5) przygotowania do analizy wyników iwniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu

i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, oraz korzystania z nich

w celu doskonalenia prary nauczycieli;

6) potzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników iwniosków z nadzoru pedagogicznego

oraz wyników sprawdzianu i ązaminów, o których mowa w ustawie o systemie oŚwiaĘ,

2. Do obowiązkowych zadań PODN należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia

zawodowąo dyreKorów szkół iplacówekw zakresie zarządzania oświatą,

§ 8. 1. PODN realizuje zadania obowiązkowe w szczególności pzez:

1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkoł i placówek, polegające na zaplanowaniu

i przeprowadzeniu działań mająrych na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, w zakresie

okeślonym w § 7 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły

lub placówki, obejmującego:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadząrych do zaspokojenia potzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizaQę,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
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2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyreftorów

szkół i placóweĘ l<tórzv w zorganizowany sposób wspołpracują ze sobą w celu doskonalenia

swojej pracy/ w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

3) Prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;

4) udzielanie konsultacji;

5) upowszechnianie pzykładów dobrych praĘk.

2. PODN może realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego

nauczycieli zlecone przez organ prowadząry.

§ 9. OsobY uczestniczące w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez poDN

otrzYmują Świadectwa i zaŚwiadczenia ukończenia szkoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.

Cele, zadania i organizacja Schroniska

§ 10. Schronisko to placówka całoroczna, zaliczona do I Kategorii schronisk młodzieżowych

/decyzja Kuratora oŚwiaty w Krakowie z dnia 11 wześnia 2003 r. nr: Ko III os - o74lt7-2l2oa3BPl,

§ 11. Celem Schroniska jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy kĘoznawczo-
turysĘcznej oraz kształtowanie umiejętności w obszarze kulturalnego, a takze konstruĘwnego
wypoczynku.

§ 12. Zadania Schroniska w Baesku:

1) uPowszechnienie wŚród dzieci i młodzieĄ kĘoznawstwa i różnych form turystyki jako aĘwnej
formy wypoczynku;

2) prowadzenie poradnictwa i informaQi turystyczno-kĘoznawczej;

3) zaPewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych;

4) wspieranie kierowników wycieeek w opiece wychowawczej nad uczniami.

§ 13. Schronisko realizuje swoje zadania statutowe poplzezi

1) udostęPnianie bazy noclegowej, z ktÓĘ prawo do kozystania przysługuje młodziezy szkolnej
istudenckiej, nauczYcielom, nauczycielom akademickim, wychowawcom i innym pracownikom

oŚwiaĘ oraz członkom Polskiąo Towazystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również turystom
zagranicznym posiadająrym legiĘmaQe ze znaczkiem IYHF;

2) udostęPnienie bazY noclegowej zorganizowanym grupom turysĘcznym (między innymi: obzy,
,,zielone szkoły", kolonie, zimowiska, wycieczki, itp.);

3) umożliwienie korzystania z wyżywienia;

4) Prowadzenie punKu informaQi turysĘcznej - udostępnianie literatury i map krajoznawczo-

turystycznych oraz udostępnianie biezącej oferty kułturalnej dotyczącej regionu;
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5) organizowanie rekeacji i różnych imprez o charaKerze krajoznawczo-turystycznym;

6) udzielanie wsparcia i pomocy opiekunom grup w zakresie opieki i wychowania,

§ 14. 1.,Doba w Schronisku trwa od godz, L7@do godz. 1000dnia następnego.

2. Turyści po uzyskaniu zgody personelu Schroniska mogą przebywaĆ na terenie Schroniska w

ciągu dnia,

§ 15. Szeegołowy system rezerwacji miejsc noclegowych ustala DyreKor Schroniska z

zachowan iem następujących zasad :

1) rezerwacje są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla dzieci

i młodzieĄ szkolnej i studenckiej oraz ich opiekunów, wychowawców i nauczycieli;

2) rezerwaQi noclegów należy dokonywać na piśmie z podaniem dokładnej daty pobytu, iloŚci

uczestników, adresu i nazwy organizatora (nazwisko i imię kierownika grupy), nazwy i adresu

szkoły/u czel n i / or ganiza qi ;

3\w ąrałąadku uzvskania ząody na QroQonowanq termin - rezerwacj5l iest waŻna po wpłaceniu

przekazem pocztowym lub pzelewem na konto schroniska, zaliczki w wysokości do 40o/o kosztów

planowanego pobytu;

4) zwrot zaliczki, o Kórej mowa w punkcie 3, może nastąpić po anulowaniu terminu przybycia,

najpóźniej na 20 dni pzed planowanym terminem przybycia;

5) w miarę wolnych miejsc przyjmowani są turyści indywidualni lub grupy turystyczne bez zgłoszonej

pisemnej rezerwacji i bez wpłaty zaliąkl

§ 16. Schronisko odpowiada za przedmioty wańościowe i pieniądze wnoszone na teren schroniska

tylko po upzednim zdeponowaniu ich w recepcji schroniska.

§ 17. 1. Sńronisko współdziała zZarządem oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa

Schronisk Młodzieżowych /PISM/ w Krakowie w zakresie rezerwacji nodegÓw dla J
obozów wędrownych - korzystających z tras typowych.

2. Schronisko wspołpracuje z innymi szkolnymi schroniskami młodzieżowymi w zakresie organizacji

imprez terenowych.

§ 18. Osoba korzystająca ze Schroniska ma w szczególności prawo do:

1) przyjęcia do Schroniska w godzinach ustalonych rezerwacją lub czasem pracy personelu

Schroniska;

2) korzystania zbazy Sńroniska, sprzętu, uządzeń rekreacyjno-spońowych /w przypadku grupy w

obecności opiekuna wycieczki/;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników Schroniska i innych

turystów korzystająrych z usług Schroniska;
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4) uzyskania informacji krajoznawczo - turystycznej o najbliższej okolicy;

5) uzyskania pomocy ze strony pracowników Schroniska w zakresie zadań Schroniska,

§ 19, Osobb korzystająca ze Schroniska ma obowiązek:

1) dopełniĆ formalnoŚci meldunkowych pzedkładając odpowiednie doku menĘ;

2) uiścić opłatę za pobyt;

3) PzestrzegaĆ statutu Schroniska, regulaminu Schroniska, podpoządkować się procedurom

obowiązująrym w Schronisku;

4) PrzeirzegaĆ zasad wspołżycia społecznego i BHP, odnosić się z szacunkiem do przekonań

i poglądów innych ludzi;

5) zachowYwaĆ się kulturalnie w Schronisku i poza nim, dbać o piękno movvy ojczystej,
przeciwśawiać się przejawom brutalności i wulgarności;

6) troszczYĆ się o mienie i estetyczny vvyg|ąd Schroniska, utrzymać czystość i poządek na terenie

Pomieszczeń, w przypadku wyaądzenia szkody pokryć koszty jej naprawy lub zakupu.

§ 2O. OPiekun grupy po przejęciu pomieszczeń od pracownika Schroniska ponosi

odpowiedzialność za:

1) utzymanie poządku w pomieszczeniach w czasie pobytu grupy;

2) zdrowie, żYcie i bezpieczeństwo oraz kulturalne zachowanie się podopiecznych w grupie;

3) pnestzeganie rąulaminu Schroniska przez grupęj

4) stan urządzeń, Przedmiotów ispzętu będących na spisie inwentaza i pobranych na rewers od

Pracownika Schroniska, a w wypadku zniszczenia za odkupienie lub naprawienie na własny kosĄ
bądŹ uiszczenie opłaĘ w wysokości równowaftości danego uządzenia lub sprzętu.

§ 21. W PrzYPadku naruszenia praw dzieci i młodzieży paysługuje skarga w szczególności do
Dyrelćora centrum lub Małopolskiego kuratora oświaty w krakowie.

§22.Za usługi Świadęone pęez Schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa Rada
Powiatu Brzeskiąo w formie uchwały.

§ 23. Szczegołowe zasady organizacji i sposobu kozystania ze Schroniska określa regulamin
schroniska.

§ 24. W recePcji Schroniska znajdują się: statut Schroniska, regulamin Schroniska, informacja
turysĘczno-krajoznawcza, cennik opłat za usługi świado:one przez Schronisko oraz książka zyczeń i

zażaleń,
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Rozdział 4.

Organy Centrum i ich kompetencje

§ 25. Działalnością Centrum kieruje Ęrektor.

§ 26. 1. Do obowiązków Dyrektora Centrum należy w szcząólności:

1) w zakresie działalności PODN:

a) ustalenie głównych kierunków działalności PODN,

b) przygotowanie planów pracy PODN;

2) w zakresie działalności Schroniska:

a) wspomaganie wychowawców grup w zakesie opieki i wychowania,

b) organizowanie rekreacji i imprez o charakterze kajoznawczo-turystycznym oraz wspołpraca z

opiekunami grup przy organizaQi imprez,

c) orga n izowa ni e i nform aQi turystyczno-kajoznawczej,

d) wyposażenie biblioteczki Schroniska w materiały informaryjne z zakresu krajoznawstwa

iturystyki;

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

4) kierowanie bieżącą działalnością, reprezentowanie i promowanie Centrum na zewnątrz;

5) wydawanie zarządzeń regulująrych szczegółowe zasady funkdonowania Centrum;

6) pełnienie funk§i pracodawcy i pzełożonego;

7) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami i mieniem Centrum;

8) organizowanie wyposażenia, przeglądu technicznego obieKów oraz prac konserwacyjno -
remontowych w Centrum;

9) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Centrum;

10) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny prary w Centrum;

11) opracowanie planu finansowego Centrum;

12) realizowanie planu finansowego Centrum, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi

w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej.

2. Stanowisko Ęrektora Centrum powieza i odwołuje z niąo organ prowadzącl.

3. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2 określają odrębne przepisy.

§ 27. W Centrum może być, w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu Bzeskiego, utwozone

stanowisko wicedyrektora.
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Rozdział 5.

Organizacja Centrum

§ 28. Centrum prowadzi działalnoŚĆ w ciągu całego roku kalendarzowąo, jako placówka w KóĘ
nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 29. W Centrum mogą bvĆ zatrudniani pracownicy na następująrych stanowiskach,

w szczególności:

1) nauczyciele konsultanci;

2) nauczyciele doradry metodyczni;

3) wychowawry szkol nego schroniska młodzieżowego,

) specjaliści nie będący nauczycielami;

5) pracownicy samoządowi: ekonomiczni, administradi i obsługi.

§ 30. 1. Do podstawowych zadań nauczyciela konsultanta nalezy w szczególności:

1) diagnozowanie potaeb w zakresie doskonalenia nauczycieli, dyreKorów i innych pracowników

oświaty;

2) organizowanie i prowadzenie zajęć na różnych formach doskonalenia;

3) wspomaganie prary doradców metodycznych;

4) wspieranie nauczycieli w realizacji innowaQi pedagogicznych;

5) monitorowanie i ewaluaQa własnych działań;

6) prowadzenie dokumenta§i.

2. Do PodstawowYch zadań nauczyciela doradcy metodycznego nalezy w szczególności wspieranie
nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaĘczno-wychowawcząo;

2) opracowywaniu, doboae i adaptacji programów nauczania;

3) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych,

3, Nauczyciel doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukaryjnych, zajęć otwaĘch oraz zajęćwarsłatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaĘczno-wychowawczą
nauczycieli;
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4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów

szkół i placówek.

4. Do zadań wychowawry Schroniska należy w szczególności podejmowanie działań opiekuńczo-

wychowawczych wobec dzieci i młodzieży przebywającej w Schronisku.

S. Oo zadań pracowników administraryjnych należy w szczególności:

1) prowadzenie dokumentadi Centrum zgodqie z odrębnymi przepisami;

2) pzyjmowanie grup wycieczkowych i pojedynczych turystów;

3) Ęestracja osób kozystająrych z usług Schroniska;

4) prawna i materialna odpowiedzialność za powieaone mienie.

6. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

1) utrzymywanie ładu i poządku w pomievczeniach Centrum;

2) dbałość o sprawne funkcjonowanie uządzeń;

3) prowadzenie podręcznych magazynów;

4) prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie.

7.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Centrum określają odrębne pzepisy.

8. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Centrum oraz zasady ich wynagradzania okreŚlają

odrębne pzepisy.

9, Szczegółowe zadania pracowników określa Dyrektor Centrum w zakresach czynnoŚci

pracowników.

Rozdział 6.

Gospodarka fi nansowa Centrum

§ 31.1. Centrum jest jednosĘ budżetową prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie V

z uregulowaniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących pzepisów prawa, w tym

wszczególności ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansań publicznych (Dz, U. zŁOt3r, poz.

8B5, z poźn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

2. Podstawowe obowiązki i kompetencje głównego księgowego Centrum okeślają odrębne

przepisy.

3" Organ prowadząry zapewnia środkifinansowe w celu realizacji zadań statutowych Centrum.

Rozdział 7.
postanowienia końcowe

§ 32. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi paepisami.

§ 33. Centrum uzywa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
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§ 34. Nazwa:

1),,Powiatowe Centrum EdukaQiw Brzesku" jest uzywana w pełnym brzmieniu;

2),,PowiatowY'OŚrodek Doskonalenia Nauczycieliw Brzesku" jest używana w pełnym brzmieniu;

3),,Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku" jest używana w pełnym brzmieniu.

§ 35. ZmianY w niniejszym statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 36. SPrawY nie ujęte w statucie, a dotyczące działalności Centrum realizowane są w oparciu
o obowiązujące w Ęm zakresie przepisy,

DNiCZĄCY

lngł. Kaził:łi.e,
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