
RADA GM1NY
BEDLNO

Nt«

UCHWAtA

RADY GMINY BEDLNO

w sprawie: nadania statutu Zespotowi

Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkot

Gminy Bedlno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, tit. h, ustawy z dnia 8 marca samorzqdzie gminnym (

tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz!337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,

poz.947, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr

52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675,) oraz art. 5

ust. 9 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty ( 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 94, poz. 788, Nr

122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 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. 1280; z 2008 r. Nr 70,

poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,Nr 235poz. 1618; z 2009r. Nr 6,poz. 33, Nr 31,

poz. 206, Nr 56, poz. 458,Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,Nr

148, poz. 991)Y

Rada Gminy Bedlno uchwala co nastQpuje:

§ 1. Nadaje sie. statut Zespotowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkot

Gminy Bedlno, stanowia.cy zata.cznik do niniejszej uchwaty.

§ 2, Wykonanie uchwaty powierza sie. Wojtowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po 14 dniach od ogtoszenia w Dzienniku

Urz^dowym Wojew6dztwa todzkiego z moca. od 1 stycznia 2011 r.

co do zgo4nod«i
obowi£(zujacymi przepisami

•- A DCA1 P R & W N Y

Przewodni Gminy



RADA CN Zatacznik

do uchwaty

RadvGminv Bedino

STATUT ZESPOtU

ot^CT < •
c?

EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZK6t GMINY BEDLNO

Postanowienia ogolne

§ 1. Zespot Ekonomiczno-Administracyjny Szkot Gminy Bedino zwany dalej

,,Zespotem" jest jednostka, budzetowq Gminy Bedino.

§ 2. Siedziba Zespotu miesci si$ w Urz^dzie Gminy Bedino.

§ 3. Obszarem dziatania Zespotu jest Gmina Bedino.

§ 4. Zespot uzywa piecz^ci podtuznej o nast^pujqcej tresci: wZespot

Ekonomiczno-Administracyjny Szkot Gminy Bedino „ oraz« Zespot

Ekonomiczno-Administracyjny Szkot Gminy Bedino, 99-311 Bedino".

Przedmiot dziatalnosci zespotu

§ 5. Przedmiotem dziatalnosci Zespotu jest obstuga ekonomiczno-

administracyjna szkot, dla ktorych Gmina Bedino jestorganem prowadzqcym.

§ 6. Zespot prowadzi obstugQ administracyjn^ finansow^ i organizacyjna. szkot,

w tym:

1) Opracowanie planowfinansowych szkot i zespotu

2) Obstuga finansowo-ksi^gowa w oparciu o jednostkowe plany

finansowe szkot

3) Organizowanie wyptat wynagrodzen i ewidencjonowanie danych o

wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

4) Sporzqdzanie deklaracji rozliczeniowych, raportow, informacji,

zgtoszen i zaswiadczeh do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.

5) Sporzqdzanie deklaracji i informacji dotycz^cych podatku



dochodowego do Urze.du Skarbowego.

6) Sporzqdzanie bilansu, wymaganych sprawozdan i danych

statystycznych wzakresie realizowanych zadan poszczegolnych szkot i

wtasnych.

7) Tworzy warunki do przestrzegania dyscypliny finansowej i

budzetowej.

8) Nadzor nad prawidlowym dysponowaniem przyznanych szkotom

srodkow budzetowych i gospodarowaniem mieniem.

9) Nadzor nad przestrzeganiem przepisow dotyczqcych organizacji pracy

szkot.

10) Dokonywanie inwentaryzacji sktadnikow majqtkowych oraz ich

rozliczanie.

11) Prowadzenie spraw zwiqzanych z oswiatowymi zamowieniami

publicznymi.

12) Koordynuje zadania zwiqzane z zapewnieniem bezpiecznych i

higienicznych warunkow nauki, wychowania i opieki w szkotach.

13) Organizuje dziatania zwiqzane z dowozeniem uczniow do szkot.

14) Koordynuje dziatanta zwi$zane z wykonywaniem remontow

obiektow szkolnych oraz zadan inwestycyjnych w tym zakresie.

15) Koordynuje zadania zwiqzane z wyposazeniem szkot wpomoce

dydaktyczne, sprze_t do realizacji programow nauczania, programow

wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow oraz

wykonywania zadan statutowych szkoty.

16) Prowadzenie spraw kadrowych wtasnej jednostki.

17) Prowadzenie obstugifunduszu swiadczeh socjalnych oraz funduszu

zdrowotnego nauczycieli.

18) Obstuga gospodarki kasowej.

§ 7. Zespot prowadzi sprawy i wykonuje zadania wynikajqce z przepisow

prawa oswiatowego oraz b^dqce w kompetencji organu prowadz^cego szkoty,

wtym:

1) przygotowanie projektow uchwat i zarzqdzeh z zakresu oswiaty,

2) prowadzenie spraw zwiqzanych z ustaleniem sieci i obwodow szkot,



3) przygotowaniem dokumentacji zwia.zanej z zatozeniem lub likwidacja.

szkoty,
4) koordynowanie dowozu uczniow niepelnosprawnych,

5) prowadzenie ewidencji spetniania obowia_zku szkolnego i nauki,

6) prowadzenie spraw zwi$zanych z zatwierdzaniem arkuszy

organizacyjnych szkot,

7) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z powotywaniem i

odwotywaniem dyrektorow szkot,

8) prowadzenie spraw zwiqzanych z dofinansowaniem pracodawcom

kosztow ksztatcenia mtodocianych pracownikow,

9) prowadzenie spraw zwia.zanych z ocenq dyrektora szkoty,

10) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej zawansem zawodowym
nauczycieli,

11) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z wynagrodzeniem

nauczycieli i pracownikow obstugi,

12) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z finansowaniem doksztatcania

i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

13) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z Systemem Informacji

Oswiatowej,

14) wspotpraca z organem nadzoru pedagogicznego oraz z instytucjami
kulturalno oswiatowymi,

15) wspoipraca z dyrektorami szkot, zwiqzkami zawodowymi w zakresie

realizowanych zadah,

16) wspotpraca z innymi jednostkami samorzqdu terytorialnego i

przygotowanie dokumentow, porozumieh w tym zakresie,

17) przygotowanie danych i informacji dotyczqcych zadan z zakresu

oswiaty,

18) archiwizacja dokumentacji.



Organizacja Zespofu

§ 8. 1. Zespotem kieruje kierownik, odpowiedzialny za wszystkie sprawy

wchodzqce w sktad Zespotu, reprezentujqcy go na zewnqtrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wojt Gminy Bedlno.

3. Oswiadczenie woli w imieniu Zespotu wzakresie zarzqdu mieniem

sktada kierownik,kierownik dziata jednoosobowo na podstawie

petnomocnictwa udzielonego przez Wojta Gminy Bedlno.

4. Pozostatych pracownikow Zespotu zatrudnia i zwalnia Kierownik

Zespotu.

§ 9. Kierownik wykonuje swoje obowi$zki przypomocy gtownego

ksi^gowego i pozostatych pracownikow Zespotu. Gtowny ksie.gowy odpowiada

za catoksztatt sprawfinansowo-ksi^gowych prowadzonych przez Zespot.

§ 10. 1. Szczegotowq organizacje. Zespotu oraz zakres zadari okresla

regulamin organizacyjny Zespotu.

2. Regulamin organizacyjny Zespotu ustalany jest przez kierownika

Zespotu i zatwierdzany przez Wojta Gminy Bedlno.

Gospodarka finansowa Zespotu

§ 11. 1. Zespot jest samorza_dowa. jednostka, budzetowq, finansowanq z

budzetu Gminy Bedlno.

2. Zespot prowadzi gospodarke. finansow$ na zasadach przewidzianych

dlajednostek budzetowych wodr^bnych przepisach.

3. Zespot prowadzi sprawozdawczosc i rachunkowosc zgodnie z

odrejbnymi przepisami.

§ 12. Podstawq gospodarkifinansowej Zespotu jest plan dochodowi

wydatkow.

§ 13. Zespot posiada odr^bny rachunek bankowy stuz^cy do obstugi

finansowej.



Postanowienia kohcowe

§ 14. Nadzor nad dziatalnoscia. Zespolu sprawuje Wojt Gminy Bedlno.

§ 15. Wszelkich zmian w niniejszym statucie dokonuje si$ w trybie wlasciwym

dojego nadania

PRZEWODNICZACY
RADYG6MTB/


