
Uchwała Nr XXXIV/328/2014

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia  22 maja 2014 roku

w sprawie zmiany  statutu  Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 
w Dobrodzieniu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594  z  późń. zm.), oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 5 
ust.  9 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr.256, poz. 2572  
z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

W  Statucie  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  i  Przedszkoli  w Dobrodzieniu 
stanowiącego  załącznik  nr 1 do uchwały Nr XXXIX/301/2006 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 
z dnia 8 września 2006r.    wprowadza  się  następujące  zmiany:

1) skreśla się §2; 

2) § 4 statutu otrzymuje  brzmienie:

„Do zadań Zespołu należy prowadzenie scentralizowanej  obsługi  administracyjno-ekonomicznej 
i finansowo-księgowej oraz spraw organizacyjnych jednostek oświatowych, prowadzonych przez 
Gminę Dobrodzień zwanych dalej „szkołami” oraz naliczanie i rozliczanie udzielonych dotacji dla 
niepublicznych  przedszkoli,  szkół  i  gimnazjum  zwanych  dalej  „niepublicznymi  szkołami”, 
a w szczególności: 
1) zarządzanie i sprawowanie nadzoru w imieniu gminy nad szkołami  m.in.:

a) przygotowywanie  konkursów dla  wyłonienia  kandydata  na  stanowisko dyrektora  szkoły, 
przedszkola lub gimnazjum, wraz z ich techniczną obsługą,

b) przygotowywanie  dokumentacji  związanej  z  postępowaniem  egzaminacyjnym  dla 
nauczycieli  ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz obsługę 
techniczną komisji egzaminacyjnych,

c) prowadzenie rejestru wydanych przez komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zaświadczeń o zdaniu egzaminu,

d) prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym dyrektorów,
e) prowadzenie spraw  kadrowych dyrektorów szkół,

2) obsługa  finansowo-księgowa szkół,  organizowanie  wypłat  wynagrodzeń,  ewidencjonowanie 
danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne, a także współpraca z dyrektorami szkół w zakresie remontów  
i przeprowadzanych inwentaryzacji w jednostkach;

3) sporządzanie sprawozdań budżetowych, statystycznych oraz sprawozdań finansowych zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami  i  przekazywanie  w obowiązujących  terminach  do  Urzędu 
Miejskiego w Dobrodzieniu;

4) opracowywanie zbiorczych projektów planów dochodów i wydatków budżetowych w zakresie 
dotyczącym  oświaty,  przedstawionych  przez  Dyrektorów  szkół,  a także  kontrolowanie 
prawidłowego wykonania zatwierdzonych planów finansowych poszczególnych jednostek;

5) opracowywanie projektów uchwał dla Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza  Dobrodzienia 
dotyczących funkcjonowania oświaty w gminie;

6) weryfikacja  arkuszy  organizacyjnych  szkół  i  przedkładanie  Burmistrzowi  Dobrodzienia 
do zatwierdzenia;

7) prowadzenie  ewidencji  niepublicznych  szkół,  postępowań  związanych  z wpisem 



niepublicznych szkół do ewidencji, przygotowanie decyzji o wpisie, odmowie dokonania wpisu 
lub skreślenie z ewidencji niepublicznych szkół;

8) ustalenie  wysokości  dotacji  dla  niepublicznych  szkół,  prowadzenie  spraw  związanych 
z naliczaniem i rozliczaniem przyznanych dotacji;

9) prowadzenie  rejestru  żłobków  i  klubów  dziecięcych  oraz  spraw  związanych  z  wpisem 
do rejestru i wykonywanie obowiązków w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 związanych z  naliczaniem,  rozliczaniem przyznanych dotacji, a także przeprowadzeniem 
kontroli zapisanych w ustawie;

10) przygotowanie  umów  o  świadczenie  usług  z  opiekunami  dziennymi,  oraz  prowadzenie 
wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem i innych obowiązków w świetle ustawy o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3; 

11) współpraca  z  dyrektorami  w  zakresie  realizacji  rządowych  i  unijnych  programów 
pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji;

12) prowadzenie  baz  danych  oświatowych  w  zakresie  zadań  przewidzianych  dla  organu 
prowadzącego - System Informacji Oświatowej;

13) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej  dla uczniów;
14) organizacja i nadzór nad dowozem uczniów do szkół;
15) zawieranie umów cywilnoprawnych objętych przedmiotem działania określonym w niniejszym 

paragrafie;  
16) realizacja innych kompetencji wynikających z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela 

i przepisów oświatowych.”
§ 2.

                                                                           
Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

  
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  lipca 2014  roku.


