
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591), art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/179/04 Rady Gminy Bogoria z dnia 28.10.2004r. wprowadza sie 
nastepującą zmianę: 

1. § 7 otrzymuje brzmienie:  Zespół powołany jest do obsługi ekonomiczno- administracyjnej i finansowo- 
ksiegowej szkół, a w szczególności do wykonywania następujących zadań: 

1) W zakresie spraw administracyjno- organizacyjnych: 

a) współpraca z dyrektorami obsługiwanych szkół w zakresie realizowanych zadań; 

b) przygotowania dla Wójta niezbędnych materiałów i informacji dotyczących oświaty- informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych; 

c) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i kontrolą spełniania obowiązku nauki przez młodzież od 16- 18 
lat zamieszkałą na terenie Gminy; 

d) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom szczególnie uzdolnionym z LO w Bogorii 
Stypendium Wójta; 

e) współpraca z dyrektorami w zakresie realizacji rządowych programów pomocy uczniom: wyprawka szkolna, 
w tym rozliczanie przyznanych dotacji; 

f) przygotowanie do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych sporządzonych przez dyrektorów szkół; 

g) przygotowanie propozycji oceny pracy dyrektorów szkół; 

h) współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego; 

i) wykonywanie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego w zakresie Systemu Informacji Oświatowej; 

j) archiwizowanie dokumentów.

2) W zakresie spraw kadrowych: 

a) prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych dyrektorów szkół oraz pracowników zespołu; 

b) organizowanie postepowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym na stopień nauczyciela 
mianowanego oraz przygotowanie niezbednej dokumentacji; 

c) przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół oraz prowadzenie spraw związanych 
z powierzeniem przez Wójta stanowisk kierowniczych w prowadzonych dszkołach; 

d) koordynowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

e) prowadzenie spraw organizacyjno- administracyjnych związanych z realizacją wypoczynku uczniów na 
koloniach i obozach w ramach wypoczynku zorganizowanego; 

f) wykonywanie zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego pracowników szkół, zespołu i ich rodzin.

3) W zakresie spraw finansowo- księgowych: 

a) Prowadzenie obsługi finansowo- ksiegowej dochodów i wydatków w szczególności: 
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- sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji opisowych z wykonanych planów finansowych 
jednostek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

- prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów w poszczególnych szkołach; 

- koordynowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych szkół; 

- sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS; 

- nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń w zakresie odpłatności za żywienie w szkołach; 

- obsługa wypłat stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów.

b) Prowadzenie rachunkowości obsługiwanych jednostek z uwzględnieniem: 

- ogólnych przepisów określających zasady rachunkowości i dokumentacji wewnętrznej obowiązującej 
w obsługiwanych szkołach, sporządzonej przez dyrektorów; 

- sprawowanie bieżącej kontroli i analizowania realizacji planów finnsowych obsługiwanych jednostek; 

- gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej 
obsługowanych jednostek, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- informowanie dyrektorów szkół o zmianach w przepisach dotyczących spraw finansowych oraz 
obowiązujących zasad rachunkowości.

c) prowadzenie obsługi płacowej obsługiwanych jednostek, w tym: 

- sporządzanie list wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w obsugiwanych jednostkach na podstawie 
dokumentacji przygotowanej przez dyrektorów; 

- dokonywanie wymaganych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczn Społecznych oraz Urzędem Skarbowym; 

- sporządzanie wymaganych sprawozdań zgodnie z obowązującymi w tym zakresie przepisami;

d) prowadzenie ewidencji srodków trwałych. 

e) prowadzenie obsługi finansowo- księgowej zakładowych funduszy swiadczeń socjalnych oraz funduszu 
zdrowotnego na podstawie decyzji wydanych w tym zakresie przez dyrektorów szkół. 

f) prowadzenie obsługi finansowo- ksiegowej i dokumentacji merytorycznej pożyczek mieszkaniowych 
udzielanych ze zcentralizowanej części środków zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. 

g) Sporządzanie dokumentacji o wynagrodzeniu związanej z przejściem pracowników szkół na renty 
i emerytury. 

h) prowadzenie obsługi finansowo- księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej.

2. Pozostała treść Statutu pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym woj. świetokrzyskiego i wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzedzie Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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