Uchwa a Nr 223/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie: okre$lenia jednostki obs uguj)cej i jednostek obs ugiwanych prowadzonych
przez Gmin* Opatówek oraz zakresu obowi)zków powierzonych jednostce obs uguj)cej
w ramach wspólnej obs ugi
Na podstawie art.9 ust.1, art.10b ust.2, art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm) oraz art.12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada
Gminy Opatówek uchwala, co nast/puje:
§1. Okre2la si/ Zespó4 Ekonomiczno - Administracyjny Szkó4 Gminy Opatówek jako jednostk/
obs4uguj ca, placówki o2wiatowe prowadzone przez Gmin/ Opatówek.
§2. Jednostkami obs4ugiwanymi przez jednostk/ obs4uguj c , o której mowa w §1 s :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Szko4a Podstawowa im. Janusza Kusoci<skiego w Opatówku,
Publiczne Przedszkole w Opatówku,
Zespó4 Szkó4 im. Jana Paw4a II w Che4mcach,
Zespó4 Szkó4 w Rajsku,
Zespó4 Szkó4 w T4okini Wielkiej,
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku.

§3. Ustala si/ zakres obowi zków powierzonych w ramach wspólnej obs4ugi jednostce
obs4uguj cej, o której mowa w §1, na rzecz jednostek obs4ugiwanych wymienionych w §2:
1. obs4uga ksi/gowa i finansowa - na podstawie ustawy o rachunkowo2ci i ustawy o finansach
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, z wy4 czeniem kompetencji
zastrzeAonych dla kierownika jednostki obs4ugiwanej;
2. wykonywanie innych zada< z zakresu o2wiaty, które wynikaj z ustawy o systemie o2wiaty
i Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
3. Szczegó4owy zakres obowi zków, powierzonych jednostce obs4uguj cej w ramach wspólnej
obs4ugi zosta4 okre2lony w statucie stanowi cym za4 cznik do uchwa4y.
§ 4. Trac moc:
1).Uchwa4a nr 227/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2 0 0 6 r.
zmieniaj ca uchwa4/ w sprawie utworzenia Zespo4u Ekonomiczno - Administracyjnego
Gminy Opatówek;
2).Uchwa4a nr 114/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie
utworzenia Zespo4u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó4 Gminy Opatówek.
§5. Wykonanie uchwa4y powierza si/ Wójtowi Gminy Opatówka.
§6. Uchwa4a wchodzi w Aycie z dniem podj/cia, z moc obowi zuj c od dnia 1 stycznia 2017 r.

UZASADNIENIE
do Uchwa y Nr 223/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 24 listopada 2016 r.
Z dniem 1 stycznia 2016r. wesz4y w Aycie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie
ustawy o samorz dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1045), kompleksowo
reguluj ce zasady organizowania obs4ugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek
prowadzonych przez jednostki samorz du terytorialnego. Swoim zakresem ustawa obj/4a takAe instytucje
kultury oraz inne zaliczane do sektora finansów publicznych osoby prawne, utworzone na podstawie
odr/bnych ustaw w celu wykonywania zada< publicznych, z wy4 czeniem przedsi/biorstw, instytutów
badawczych, banków i spó4ek prawa handlowego. Nowe przepisy wprowadzaj warianty moAliwych do
zastosowania rozwi za< i zosta4y umiejscowione w przepisach ustrojowych okre2laj cych zasady
funkcjonowania jednostek samorz du terytorialnego poszczególnych szczebli. Wspóln obs4ug/ mog
prowadziD urz d gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna zwi zku mi/dzy
gminnego albo jednostka organizacyjna zwi zku powiatowo – gminnego.
Zasady dostosowania istniej cych jednostek obs4ugi uregulowane zosta4y w art. 48 cyt. ustawy.
Jednostki obs4ugi ekonomiczno – administracyjnej szkó4 i placówek, utworzone przez jednostki samorz du
terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie o2wiaty, w brzmieniu obowi zuj cym sprzed
nowelizacji, mog dzia4aD na dotychczasowych zasadach, nie d4uAej jednak niA przez 12 miesi/cy od dnia
wej2cia w Aycie ustawy o zmianie ustawy o samorz dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, tj. do
dnia 31 grudnia 2016r. Wspólna obs4uga administracyjna, finansowa i organizacyjna szkó4 i placówek,
zorganizowana przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie
o2wiaty, w brzmieniu obowi zuj cym przed nowelizacj , moAe byD prowadzona na dotychczasowych
zasadach, nie d4uAej jednak niA przez okres 12 miesi/cy od dnia wej2cia w Aycie ustawy o zmianie ustawy
o samorz dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
PowyAsze rozwi zania zosta4y wprowadzone w celu zapewnienia ci g4o2ci obecnie funkcjonuj cych
zespo4ów obs4ugi. Z dniem 1 stycznia 2017r. istniej ce zespo4y obs4ugi musz funkcjonowaD wed4ug
nowych rozwi za<.
Okre2lenie jednostek obs4uguj cych oraz jednostek obs4ugiwanych danej gminy naleAy do zada<
rady gminy. Rada gminy w odniesieniu do jednostek obs4ugiwanych okre2la w drodze uchwa4y:
1) jednostki obs4uguj ce,
2) jednostki obs4ugiwane,
3) zakres obowi zków powierzonych jednostkom obs4uguj cym w ramach wspólnej obs4ugi.
W celu zapobieAenia powstawaniu w tpliwo2ci co do zakresu kompetencji przekazywanych jednostkom
obs4uguj cym – ustawowo zastrzeAono, Ae zakres wspólnej obs4ugi nie moAe obejmowaD kompetencji
kierowników jednostek obs4ugiwanych do dysponowania 2rodkami publicznymi oraz zaci gania
zobowi za<, a takAe sporz dzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesie< wydatków w tym
planie.
Podj/cie niniejszej uchwa4y jest celowe i uzasadnione.

Za )cznik do uchwa y nr 223/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 24 listopada 2016 r.
STATUT
Zespo u Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkó Gminy Opatówek
Rozdzia 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Zespó4 Ekonomiczno-Administracyjny Szkó4 Gminy Opatówek zwany dalej „Zespo4em”
dzia4a na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze
zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.);
3) uchwa4y nr 223/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
okre2lenia jednostki obs4uguj cej i jednostek obs4ugiwanych prowadzonych przez Gmin/
Opatówek oraz zakresu obowi zków powierzonych jednostce obs4uguj cej w ramach
wspólnej obs4ugi;
4) niniejszego statutu.
§ 2. Zespó4 jest jednostk organizacyjn Gminy Opatówek, nieposiadaj c osobowo2ci prawnej
i dzia4aj c w formie jednostki budAetowej.
§ 3.1. Zespó4 dzia4a na terenie Gminy Opatówek.
2. Siedziba Zespo4u mie2ci si/ w Opatówku Plac Wolno2ci 14.
§ 4. Nadzór nad dzia4alno2ci Zespo4u sprawuje Burmistrz Gminy Opatówek.
§ 5. Zespó4 uAywa piecz/ci pod4uAnej z nazw w pe4nym brzmieniu oraz adresem siedziby i NIP.
Rozdzia 2
Cele i zadania Zespo u
§ 6.1. Celem dzia4ania Zespo4u jest obs4uga administracyjna, organizacyjna i finansowa
wykonywana na rzecz o2wiatowych jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek.
2.
Jednostkami obs4ugiwanymi przez Zespó4 s jednostki wymienione w § 2 uchwa4y,
o której mowa w § 1 pkt 3 niniejszego statutu.
3.
Zespó4
zapewnia
obs4ugiwanym
jednostkom
realizacj/
zada<
g4ównego
ksi/gowego jednostki sektora finansów publicznych przez osob/ spe4niaj c odpowiednie wymogi.
§ 7. Szczegó4owe zadania Zespo4u:
1) planowanie, statystyka, sprawozdania:
a)
udzielanie pomocy kierownikom obs4ugiwanych jednostek przy opracowywaniu
jednostkowych projektów planów finansowych oraz zmian do tych planów,
b)
przygotowywanie w trakcie realizacji budAetu gminy zbiorczych wniosków w sprawie
zmian w planach wydatków i dochodów w dzia4ach 801 oraz 854,
c)
przygotowywanie danych do sprawozda<:
dotycz cych o2wiaty,
statystycznych,
dotycz cych opieki nad dzieDmi w wieku do lat 3;
2) prowadzenie ca4o2ci spraw zwi zanych z rachunkowo2ci i sprawozdawczo2ci
finansow
jednostek obs4ugiwanych z wy4 czeniem kompetencji kierownika jednostki
obs4ugiwanej;
3) prowadzenie obs4ugi rachunków bankowych jednostek obs4ugiwanych;
4) prowadzenie obs4ugi p4acowej obs4ugiwanych jednostek, w szczególno2ci:
- sporz dzanie list p4ac oraz dokonywanie wyp4at wynagrodze< i innych naleAno2ci,
- prowadzenie kart wynagrodze< i kart zasi4kowych,
- prowadzenie analizy wyp4at z osobowego funduszu p4ac,

- naliczanie zasi4ku chorobowego,
- sporz dzanie deklaracji dla Urz/du Skarbowego i Zak4adu Ubezpiecze< Spo4ecznych oraz
wszelkiej dokumentacji dla ZUS,
- wystawianie za2wiadcze< o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i by4ych pracowników
podleg4ych jednostek, dla celów emerytalnych,
5) obs4uga funduszu 2wiadcze< socjalnych,
6) sprawy osobowe:
a) przygotowanie informacji do dokonania cz stkowej oceny pracy dyrektorów szkó4
i przedszkoli,
b) obs4uga spraw kadrowych dyrektorów szkó4 i przedszkoli,
7) przygotowywanie post/powa< o udzielenie zamówie< publicznych;
8) obs4uga prawna obs4ugiwanych jednostek;
9) prowadzenie scalonych baz danych Systemu Informacji O2wiatowej;
10) prowadzenie spraw zwi zanych z przygotowaniem wpisu danego podmiotu do
ewidencji A4obków i klubów dzieci/cych lub wpisu do wykazu dziennych opiekunów;
11) opracowywanie projektów uchwa4 oraz zarz dze< Burmistrza Gminy Opatówek
dotycz cych o2wiaty;
12) wykonywanie innych zada< z zakresu o2wiaty, które wynikaj z ustawy o systemie
o2wiaty i Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw:
a)
prowadzenie czynno2ci przygotowuj cych za4atwianie spraw zwi zanych z:
- dofinansowaniem kosztów kszta4cenia m4odocianych pracowników na podstawie art. 70b
ustawy o systemie o2wiaty – przygotowywanie decyzji w ww. sprawach,
- zak4adaniem, 4 czeniem i likwidacj samorz dowych publicznych szkó4 i przedszkoli,
rocznego
- kontrol obowi zku nauki oraz egzekucj administracyjn realizacji
obowi zkowego wychowania przedszkolnego, obowi zku szkolnego i obowi zku nauki,
- dowoAeniem uczniów
- opracowaniem danych do sprawozdania z wysoko2ci 2rednich wynagrodze< nauczycieli,
o których mowa w art. 30a ustawy Karta nauczyciela, sporz dzanie projektu sprawozdania,
- prowadzenie spraw zwi zanych ze stypendiami przyznawanymi z Funduszu Stypendialnego
Gminy Opatówek
b) przekazywanie gminie scalonych danych do naliczania dotacji o2wiatowych udzielanych
z budAetu pa<stwa oraz dokonywanie oblicze< s4uA cych rozliczeniu tych dotacji,
c) sporz dzanie projektów planów sieci publicznych szkó4 i przedszkoli oraz granic obwodów
szkó4,
d) sporz dzanie projektu informacji o stanie realizacji zada< o2wiatowych w Gminie Opatówek,
e) analizowanie pod k tem zgodno2ci z prawem projektów arkuszy organizacyjnych szkó4
i przedszkoli, przedk4adanie projektów arkuszy do:
- zaopiniowania Kuratorowi O2wiaty,
- zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Opatówek,
f) organizacja:
- konkursów wy4aniaj cych kandydatów na stanowiska dyrektorów samorz dowych
przedszkoli i szkó4,
- posiedze< komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj cych si/ o stopie<
nauczyciela mianowanego,
g) wykonywanie czynno2ci zwi zanych:
ze zwrotem gminie dotuj cej kosztów dotacji jakich udziela przedszkolom niepublicznym
oraz publicznym prowadzonych przez osoby prawne inne niA JST lub przez osoby fizyczne na
dzieci uczeszczaj ce do tych przedszkoli a zamieszka4ych na terenie Gminy Opatówek,
ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci ucz/szczaj ce do publicznych
przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego a zamieszka4e na terenie
Gminy Opatówek
z rozliczaniem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci ucz/szczaj ce do
publicznych przedszkoli na terenie Gminy Opatówek, a zamieszka4e na terenach innych gmin.
rozliczanie zada< w zakresie kultury fizycznej organizowanych dla uczniów
ucz/szczaj cych do szkó4 na terenie Gminy Opatówek

Rozdzia 3
Organizacja i zarz)dzanie Zespo em
§ 8.1. Zespo4em kieruje i reprezentuje go na zewn trz dyrektor Zespo4u.
2. Zwierzchnikiem s4uAbowym dyrektora Zespo4u jest Burmistrz Gminy Opatówek, który
nawi zuje i rozwi zuje z nim stosunek pracy.
3. Zakres obowi zków dyrektora Zespo4u okre2la Burmistrz Gminy Opatówek.
4. Dyrektor Zespo4u wydaje zarz dzenia wewn/trzne reguluj ce prac/ Zespo4u.
5. Dyrektor Zespo4u wykonuje czynno2ci pracodawcy w stosunku do pracowników
zatrudnionych w Zespole.
6. G4ówny ksi/gowy Zespo4u jest jednocze2nie g4ównym ksi/gowym obs4ugiwanych
jednostek.
7. Struktur/ organizacyjn Zespo4u wraz z wykazem poszczególnych stanowisk pracy okre2la
Regulamin organizacyjny opracowywany przez dyrektora.
Rozdzia 4
Gospodarka finansowa Zespo u
§ 9.1. Zespó4 jest jednostk sektora finansów publicznych finansowan ze 2rodków w4asnych
gminy.
2. Zespó4 prowadzi gospodark/ finansow w oparciu o roczny plan finansowy na zasadach
ustalonych dla jednostek budAetowych.
3. Zespó4 posiada odr/bny rachunek bankowy
Rozdzia 5
Postanowienia ko7cowe
§ 10. Zmiany niniejszego Statutu mog byD dokonane w trybie w4a2ciwym dla jego uchwalenia

