
U C H W A Ł A  Nr XXXI/173/06

Rady   Gminy   Gzy

z dnia 30 czerwca  2006 roku.

w   sprawie:  nadania  Statutu   Zespołowi  Obsługi  Szkół   w  Gzach

               Na   podstawie   art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 , w  związku z art. 238 ust. 3 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,          Nr 169, 

poz. 1420), art. 5  ust. 7 i ust 9  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty  (Dz. U.  z 

2004 r. Nr  256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703,  Nr  281, poz. 2781,  z 2005 r.       Nr 17, poz. 

141,  Nr 131, poz.1091,  Nr 122, poz. 1020,  Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104), art. 39 ust. 4 

ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.           z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr  62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 

2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128)   Rada  Gminy   Gzy    uchwala,  co  następuje:

§  1

Nadać  Zespołowi  Obsługi  Szkół   w  Gzach   Statut  w   brzmieniu   zgodnie z  załącznikiem 

do  niniejszej  uchwały.

§  2

Wykonanie   uchwały  powierza  się   Wójtowi   Gminy.

§ 3

Traci  moc    §  2  Uchwały  Nr XVIII/83/96   Rady  Gminy    w  Gzach z  dnia  29  kwietnia 

1996 roku  w  sprawie:  utworzenia  Zespołu  Obsługi  Szkół   w  Gzach.
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§  4

Uchwała   wchodzi   w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia ogłoszenia  w  Dzienniku 

Urzędowym   Województwa  Mazowieckiego.

               
                                                                          

                                                                                                                       



  Załącznik  
                                                                                                                                do  Uchwały Nr XXXI/173/06
                                                                                                                                Rady Gminy Gzy 
                                                                                                                                z dnia 30 czerwca 2006 roku.    

                 STATUT   ZESPOŁU  OBSŁUGI  SZKÓŁ w GZACH
      

POSTANOWIENIA  OGÓLNE
                                                       

§   1

1. Zespół  Obsługi  Szkół w Gzach , zwany  dalej „Zespołem” ,  jest   gminną   jednostką 

    organizacyjną mającą  na celu zapewnienie funkcjonującym na terenie gminy szkołom 

    obsługi  administracyjnej, finansowej i organizacyjnej . Zespół zapewnia ponadto obsługę

    zadań z dziedziny oświaty należących do kompetencji Wójta.

2. Zespół posiada siedzibę  w  Gzach,  06-126  Gzy.

§  2

Zespół   działa  na podstawie następujących aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 

    1591 z późn. zm.)

2. ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  

    z  późn.  zm.)

3. ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49,  poz.463)

4. ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2003 r. Nr 118, poz. 1112

    z późn. zm.)  

5. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  

    z późn.  zm.)                                             

6. Uchwały  Nr XVIII/83/96 Rady Gminy w Gzach z dnia 29 kwietnia  1996 roku w sprawie:    

    utworzenia  Zespołu  Obsługi Szkół  w Gzach.

7. Niniejszego   Statutu. 
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PRZEDMIOT  I  ZAKRES  DZIAŁANIA  ZESPOŁU

§  3

1. Zespół  prowadzi scentralizowaną obsługę administracyjną,  finansową  i gospodarczą 

    szkół, zwanych dalej obsługiwanymi jednostkami, a w szczególności:

   1/ przygotowanie, wspólnie z dyrektorami obsługiwanych jednostek,  projektów planów

       finansowych tych jednostek,

   2/ udzielanie   pomocy dyrektorom obsługiwanych jednostek w zakresie prawidłowej 

        realizacji  planu finansowego   jednostki, 

   3/ obsługę  spraw finansowo-księgowych jednostek, organizowanie  wypłat  wynagrodzeń,

       ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, sporządzanie wymaganych 

       sprawozdań statystycznych,

   4/ pomoc w organizowaniu remontów bieżących   obsługiwanych jednostek.

2. Zespół  wykonuje zadania w zakresie systemu informacji oświatowej, przyporządkowane

    Zespołowi i Gminie oraz udziela  obsługiwanym   jednostkom  pomocy w zakresie  

    wykonywania   przez  nie zadań  z dziedziny informacji  oświatowej.

3. Zespół  wykonuje  zadania związane z przyznawaniem  pomocy materialnej o charakterze 

    socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy na podstawie uchwalonego  przez

    Radę Gminy Gzy  regulaminu  udzielania tej pomocy.

4. Zespół   wykonuje zadania  związane z dofinansowaniem kosztów   kształcenia 

    pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami  umowę o pracę w celu  

    przygotowania zawodowego. 

ORGANIZACJA    ZESPOŁU

§   4

1. Zespół  jest jednostką  organizacyjną gminy  nie  posiadająca osobowości  prawnej.
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2. Zespołem  kieruje  kierownik, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy  Gzy.

3. Kierownik zarządza  mieniem  Zespołu  na mocy  pełnomocnictwa udzielonego przez 

    Wójta Gminy  Gzy.

4. Kierownik  i pracownicy  zespołu są  pracownikami  samorządowymi, przy czym 

    pracownicy Zespołu  podlegają  bezpośrednio kierownikowi, który wykonuje czynności 

    z zakresu prawa pracy za pracodawcę – w zrozumieniu Kodeksu Pracy.

5. Strukturę organizacyjną Zespołu oraz zakres  obowiązków określa Regulamin

    Organizacyjny zatwierdzony przez Wójta Gminy Gzy.

ZASADY      FINANSOWANIA
                                                 

§   5

Zespół  jest jednostką budżetową Gminy  Gzy, której gospodarka finansowa jest prowadzona

na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych w ustawie                 o 

finansach publicznych i przepisach wydanych na jej podstawie.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§  6

1. Zespół  używa pieczęci podłużnej o następującej treści:  „Zespół  Obsługi Szkół w Gzach

    06-126 Gzy, pow. pułtuski, woj. mazowieckie”

2. Zespół   używa skrótu o następującej treści:  „ZOSz”
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