
UCIIWAŁA NR xxtv/l56/20l2
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia3I paździęrnika 20lz |.

w sprawie fmiany w uc|r}vale w sprawie utwoizcnia samorządowego Zespo}u Ekonomiczno.
Administracyjnego szkół w Gniewkowie

Na podŚtawie art' 18 ust' 2 pkt 9 ]it h usta\ły z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Df. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. I59I,Dz. U.22002 r.Nr 23, por. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I13, poz. 984, Nr 153, poz. l27l i Nr 214,
poz. 1806,22003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poL.1568,22004 t Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 iNr 167,
poz. 1759,22005 r. Nr l '72, poz. 1441iNr 175, poz. 145'7,22006 r.Nr 1'7,poz. 128 iNr l8l poz. t33j, z2OO"1 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr l'73, poz. 1218,22008 r. Nr 180, poz. I 111 iNr 223, poz. 1458,22009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr l51, poz. 1241,22010 r.Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 6j5 otŁ zZOtt
r. Nr2l, poz. 113, Nr I17, po2.679, Nr 134, poz.7'/ '1, Nt 149, po2.887, Nr 217, poz. 128]l z20l2t. paz. 56'/) aft.
5 ust. 9 ttstawy z dnia 7 v'.fześnia l99l r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r' Nr 256' poz.2572,Dz'v. z2o04 r.
Nr 213, poz.2'703 iNr 281, poz.2'/81,22005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr l3l, poz.
1091,Nr 167 poz. 1400 iNr249, poz.2104,22006 r.Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. t532 iNr 227, poz. 1658,
22007 r. Nt 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i N. tBt, poz.
1292,22008 r.Nt'70, pou. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 iNr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr3 l , poz .206 ,Nr56 ,poz .458 ,Nr157 ,poz .124 l ;N r219 ,poz .  1705  o ra r  z  2010  r .  N r  44 ,  poz_  250 ,  N r  54 ,  poz .
320,Nt 127, poz.857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr I06, po2.622, Nr 112, po2.654, Nr 139, poz.8l4, Nr 149, poz.
887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z201fr. poz. 941 i9'79) oftz ^r1. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o t inansach publicznych (Dz. U- Nr 157, poz.7240,,N Dz.U. z2010 r. Nr 28, poz. 146,Nr96,poz.620,Nr
123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 iNr 257, poz. 1726, z 201If. N. 185, poz. 1092, Nr 201, poz.
1183' Nr 234, poz' 1386' Nr 240, poz. 1429) uchwala się. co następu.je:

s l. W załączniku do uchwały Nr VIIt/42l2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24.04'2003I. w sprawie
ut$/olzenia samorządorvego Zespołu Ekonomiczno.Administracyjnego Szkół w Gniewkowię zmienionej uchWaĘ
Nr Xxxv/270l05 Rady Mięjsldej w Gniewko\'.'ie z dnia 09 września 20o5r. wprowadza się następujące zmiany:

l) $l otfzymuje nowe bżmienie:

,,s1. Samorządowy Zespół Ekononiczno-Administraoyjny Szkół w Gniewkowię z\'r'any dalęj ,'Zespołem'' jest
jednostką organizacyjną gminy realizuj ącą zadania w zakesie prowadz€nia szkół iprzędszkoli dla których Gmina
Gniewkowo jest o.ganem plowadzącym,''

2) ś4 olrzymuje nowe brzmicnie:

''$4 Do zakręsu dzia'lalia Zęspoh naleŹy w szcz€gólności:

l.Prowadfenię obsługi finansowo.księgowęj szkół iprzedsukoli, a w szczególności:

a) organizacja i prowadzenię księgowości,

b) nadzór nad racjonalną celową i terminowąrealizacjąwykonania budżetu p'zęz szkoły i przędszl(ola,

c) sporfądzanie spra\ł,ozdalvczości finansowej oraf ńrformacji o rca]izacji budżeh,

d)opraco\:'ywaDie materiałów do projektu budżefu oraf pl ów finansowych szkół i przedszkoli vr'e \łspółpracy
z dyreldolami tychjednostek budŻetowych oraz odpowiędnimi organa]ni Gminy,

ę)op.aco$ywanię propozycji zmian w budiecie Gminy Gniewkowo związanych z funkcjonowaniem szkół
i pŻ€dszkoli,

f) naliczanię wynagrcdzęń i prowadzenie ewidęncji oraz sprawozdawcfoścj z zakJesu funduszu płac.
g) prowadzęnie obshBi barrkowej i kasowej budŻetu szkół i przedszkoli,

h) prowadzęnie kańotek środków tnrr'alych iŻeczo\łych składników majątkowyclr oraz pffygotow)nval1ie
danlch do jprawozdawczo"ci u ry r zakre.ic.

i l  ||al ic,/anie odpisu |r6./aL|"do!\} Fundus/ Śt\iadc7e|i SocjdIn).h'
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2.Tworzelie warunków do przęstrzęgania dyscypliny finansów publicznych iefektyrvnego gospodarowania
środkami fi naDso.'łymi;

3.Współdzia.lanie z dyrektorami szkół iprzedszkolt w zakresie zapewnienia odpowiednich waruŃów działania
p]acówek w tym \łyposażenia wpomocę dydakĄ/czne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczanja
i wychowania oraz w zakresje rłykonywania remontów obielĆów szko]flych;

4.Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zalc€sie spraw leżących w kompętencjj Zęspofu;

5'organizowarrie zadanja dowoŹelia do szkól wtym opmcolł)Ąvanie danych do przetafgu na wykonade
zadania oraz bieżąca koordynacja wykonania Zadania wzakresie dowozu;

6'wykon}'wanie zadań zw]ąza^ych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów ksftałcenia mlodocianych
placowników;

7.wykonywa e zadłń f zakresu pomocy materialnej dla ucaniów;

8. Koordynowanie zadań z zŃręsn rĄfkonywania zadaij Zń,]anych z dokształcaniem i doskonalenia
nauczycieli;

9. obs.ługa komisj i egzarrrinaryjnych w sprawię uzyskania stopnia awansu zawodowego;

l0. ofganizowanie prac zwiqganych z konkufsami na stano\"''iska dyrektorów jednostek i powierzenia im
sprawowania funkcji;

1 1 ' Koo'ÓDacja zadań w zakresie oceny pracy dyrekto.ów;

l 2 ' Przygotow}'wanie s pfawozdaf\ i analiz z zakresu działalności oświatowej;

13. Ana|iza arkuszy organizacyjnych jędnostek i przygotowywaoję ich do zatwięrdzenia p.zez Burmjstrza
Gniewkowa.;

14' Kont.ola spehiania obowi4fku szkolnego i obowiĄzku nauki pżez młodzięż w więku l6.18 lat;

15- obsfuga funduszu pomocy zdrowotnqj dla naucą'cie]i;

16' Prowadzenię spra\'r' związanych z projektami o chafakteŹe edukacyjnym, których beneficjęntęm jest
Gmina Griewkowo;

17. Prowadzenie bazy placówel( oświato\łych i realjzacja zadań w związku z funkcjonowaniem systemu
Informacj i oświatowej i

l8' Sporządzanie we współpracy z d}..ektorami jednostek oświatowych instrukcji b€zpieczeństwa
pżeciwpozarowego j ich akfualizac.ja olaz sporządzanie procedur postępowanja na wypadek pożaru, katastrofy
budowlanej' innego miejscowogo zagrożęnia, plo\vadz€nia ewal(uacji i udzie]enia pierwszęj pomocy;

l9.Prowadzenie spraw administracyjnych. or8aniZacyjn) ch i techniczno.kcncelaryjnyclr Zespołu;

2o'Prorvadzenie imych spraw należących do zadań oświatoĘych o€anu plowadfącego szkoły'

3) $6 ofuzyńuje nowe bźmienie:

,' V/ skład zespo.lu wchodzą następuj ące stanowiska pracy:

1) Kiero\rrik,

2) Główny ksjęgowy,

3) 6 stanowisk do obshgi administracyjnej, księgowd oraz płacowej'

4' s7 pl(t 3 otrzymuję nowe bżmienie:

,,s7 pl(t 3 Praco.wników Zespofu zatrudnia kierownik Zespołu ijęst ich bezpośrcdnim przełoŹonym.''

5. $11 otrrymuje llowe brzmienie:

"$l1 Główny księgowy Zespolu jęst równooześnię g.lównym lGięgowym szkół olaf przędszkoli i akcępiuje
dowody księgowe i wydatko]vanie śfodków wspólnie z dyrektoram i jędnostek, których wydatkidotyczŁ

s 2. wykonanie uchwały powierza się Burmis1rzowi cniewkowa.
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Uzasadn ien ie

Proponowane zmiany do uchwały NI vIIV42l2003 Rady Miejskiej w Gnier'ko\'ie z dnia 24'04.2003r' w sprawie
ut\ir'orzenia samorządowęgo zespołu Ekonomjczno-Administracyjnęgo Szkół w Gniewkowie wynikająf objęciem
obsługą Zespołu jednostki j akąjest samorządowe Przedszkole w Gniewkowie. Przejęcie dodatkowych
obowiązkó\ł spowodowało koniecznośó zwięksfenia zatrudnienia o 1 etat. zrniany dotyczącę zadali zespotu
wynikajątakze z potrzeby uaktualnienia statutu o rea|;zĄwanę pvez Zęspół Zadania. w związku z powy^zy,n
lv}nvołanie uchwały stało się zasadne' Inicjatorcm uchwałyjest Burmistż Gnier'kowa

Plzygotowała: Ko\ł.a]ska Beata

Przewodniczący Rady
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