
ZARZĄDZENIE NR 126/2019 
WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia  15 września 2019 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty  
w Białymstoku 

 
 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.  W statucie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącym załącznik  

do zarządzenia nr 84/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie nadania 

statutu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zmienionego zarządzeniem nr 108/2018 z dnia 

17 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem 157/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1)  w § 4 w ust. 1:  

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)” zastępuje 

się wyrazami „(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sprawowania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi 

przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami oraz 

placówkami;”, 

c) w pkt 3: 

 -  we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(Dz. U. z 2017 r. poz. 1217)” zastępuje 

się wyrazami „(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)”,  

 -  lit.a otrzymuje brzmienie: 

     „a) organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach publicznych szkół  

i placówek, zakładanych i prowadzonych przez oby prawne i osoby fizyczne, 

oraz niepublicznych szkół i placówek,”, 

d)  w pkt 5 wyrazy „(Dz. U. poz. 1240)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2232 z późn. zm.), 

e)  w pkt 14 wyrazy „(Dz. U . z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. 

poz. 60, 949 i 1292)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481  

z późn. zm.)”, 



f) dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

   „15) koordynowania organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących 

młodocianymi pracownikami.”; 

2) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego”. 

         

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem następującym po dniu podpisania. 

 

 
 

WOJEWODA PODLASKI 
 

                                                                                                Bohdan Paszkowski 


