
UCHWAŁA NR 304/5/XXXV/09  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłowej

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia

7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.2) )

uchwala się, co następuje: 

§   1 .  Uchwala się  Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Iłowej,

stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.3)  

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr

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

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.

2703 i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181,

poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009

r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458. 
3)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr II/14/94 Rady Gminy i Miasta w Iłowej z dnia 8 kwietnia

1994r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

w Iłowej ze zmianą:  uchwała Nr 50/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2007r.

(Dz.Urz.Woj.Lub.Nr 56, poz. 833). 

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

STATUT GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ 

W IŁOWEJ  

I. Postanowienia ogólne

§  1 .  Gminny Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Iłowej, zwany dalej „Zespołem”,  działa

w szczególności na podstawie: 

§ 2. Siedzibą Zespołu jest miasto Iłowa a terenem działania jest Gmina Iłowa.  

§ 3. 1. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Iłowa prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

2. Dysponentom części budżetowych zespołu jest Rada Miejska w Iłowej.  

§ 4. Zespół zostaje powołany na czas nieograniczony.  

§ 5. Zespół prowadzi scentralizowaną obsługę: 

II. Podstawowe zadania

§ 6. 1. Zespół został powołany w celu prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

szkół i przedszkola oraz wykonywania zadań określonych w tym zakresie w przepisach prawa oświatowego,

a w szczególności zadania wynikające z art. 5 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty. 

2. Zespół  prowadzi obsługę,  o której mowa w ust. 1, nie naruszając uprawnień  dyrektorów do

dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych jednostek.  

III. Organy Zespołu

§ 7. 1. Działalnością Zespołu kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Iłowej. 

2. Zespół realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych pracowników  

3. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

§ 8. 1. Kierownik Zespołu zarządza i reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika Zespołu należy: 

IV. Gospodarka finansowa

§   9 .  1. Zespół  jako jednostka budżetowa Gminy prowadzi gospodarkę  finansową  na zasadach

określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wykonawczych

dotyczących jednostek budżetowych. 

2. Nadzór nad działalnością  finansową  Zespołu sprawuje Skarbnik Gminy, a w pozostałym zakresie

Burmistrz Iłowej.  

V. Postanowienia końcowe

§   1 0 .  Zespół  używa podłużnej pieczęci urzędowej o treśc i :  „Gminny Zespół  Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Iłowej”.  

§ 11. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w drodze odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Iłowej.  

Załącznik do Uchwały Nr 

304/5/XXXV/09

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 16 grudnia 2009 r.

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240);

4) niniejszego Statutu.

1) Przedszkola Miejskiego w Iłowej,

2) Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej,

3) Szkoły Podstawowej w Szczepanowie,

4) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej.

1) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu;

2) ustalanie wewnetrznej organizacji Zespołu,  a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień

i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach; 

3) ustalenie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych Zespołu;

4) zapewnienie pracownikom Zespołu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
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UCHWAŁA NR 304/5/XXXV/09  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłowej

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia

7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.2) )

uchwala się, co następuje: 

§   1 .  Uchwala się  Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Iłowej,

stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.3)  

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr

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

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.

2703 i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181,

poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009

r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458. 
3)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr II/14/94 Rady Gminy i Miasta w Iłowej z dnia 8 kwietnia

1994r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

w Iłowej ze zmianą:  uchwała Nr 50/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2007r.

(Dz.Urz.Woj.Lub.Nr 56, poz. 833). 

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

STATUT GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ 

W IŁOWEJ  

I. Postanowienia ogólne

§  1 .  Gminny Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Iłowej, zwany dalej „Zespołem”,  działa

w szczególności na podstawie: 

§ 2. Siedzibą Zespołu jest miasto Iłowa a terenem działania jest Gmina Iłowa.  

§ 3. 1. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Iłowa prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

2. Dysponentom części budżetowych zespołu jest Rada Miejska w Iłowej.  

§ 4. Zespół zostaje powołany na czas nieograniczony.  

§ 5. Zespół prowadzi scentralizowaną obsługę: 

II. Podstawowe zadania

§ 6. 1. Zespół został powołany w celu prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

szkół i przedszkola oraz wykonywania zadań określonych w tym zakresie w przepisach prawa oświatowego,

a w szczególności zadania wynikające z art. 5 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty. 

2. Zespół  prowadzi obsługę,  o której mowa w ust. 1, nie naruszając uprawnień  dyrektorów do

dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych jednostek.  

III. Organy Zespołu

§ 7. 1. Działalnością Zespołu kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Iłowej. 

2. Zespół realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych pracowników  

3. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

§ 8. 1. Kierownik Zespołu zarządza i reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika Zespołu należy: 

IV. Gospodarka finansowa

§   9 .  1. Zespół  jako jednostka budżetowa Gminy prowadzi gospodarkę  finansową  na zasadach

określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wykonawczych

dotyczących jednostek budżetowych. 

2. Nadzór nad działalnością  finansową  Zespołu sprawuje Skarbnik Gminy, a w pozostałym zakresie

Burmistrz Iłowej.  

V. Postanowienia końcowe

§   1 0 .  Zespół  używa podłużnej pieczęci urzędowej o treśc i :  „Gminny Zespół  Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Iłowej”.  

§ 11. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w drodze odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Iłowej.  

Załącznik do Uchwały Nr 

304/5/XXXV/09

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 16 grudnia 2009 r.

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240);

4) niniejszego Statutu.

1) Przedszkola Miejskiego w Iłowej,

2) Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej,

3) Szkoły Podstawowej w Szczepanowie,

4) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej.

1) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu;

2) ustalanie wewnetrznej organizacji Zespołu,  a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień

i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach; 

3) ustalenie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych Zespołu;

4) zapewnienie pracownikom Zespołu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
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UCHWAŁA NR 304/5/XXXV/09  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłowej

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia

7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.2) )

uchwala się, co następuje: 

§   1 .  Uchwala się  Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Iłowej,

stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.3)  

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr

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

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.

2703 i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181,

poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009

r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458. 
3)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr II/14/94 Rady Gminy i Miasta w Iłowej z dnia 8 kwietnia

1994r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

w Iłowej ze zmianą:  uchwała Nr 50/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2007r.

(Dz.Urz.Woj.Lub.Nr 56, poz. 833). 

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

STATUT GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ 

W IŁOWEJ  

I. Postanowienia ogólne

§  1 .  Gminny Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Iłowej, zwany dalej „Zespołem”,  działa

w szczególności na podstawie: 

§ 2. Siedzibą Zespołu jest miasto Iłowa a terenem działania jest Gmina Iłowa.  

§ 3. 1. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Iłowa prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

2. Dysponentom części budżetowych zespołu jest Rada Miejska w Iłowej.  

§ 4. Zespół zostaje powołany na czas nieograniczony.  

§ 5. Zespół prowadzi scentralizowaną obsługę: 

II. Podstawowe zadania

§ 6. 1. Zespół został powołany w celu prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

szkół i przedszkola oraz wykonywania zadań określonych w tym zakresie w przepisach prawa oświatowego,

a w szczególności zadania wynikające z art. 5 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty. 

2. Zespół  prowadzi obsługę,  o której mowa w ust. 1, nie naruszając uprawnień  dyrektorów do

dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych jednostek.  

III. Organy Zespołu

§ 7. 1. Działalnością Zespołu kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Iłowej. 

2. Zespół realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych pracowników  

3. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

§ 8. 1. Kierownik Zespołu zarządza i reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika Zespołu należy: 

IV. Gospodarka finansowa

§   9 .  1. Zespół  jako jednostka budżetowa Gminy prowadzi gospodarkę  finansową  na zasadach

określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wykonawczych

dotyczących jednostek budżetowych. 

2. Nadzór nad działalnością  finansową  Zespołu sprawuje Skarbnik Gminy, a w pozostałym zakresie

Burmistrz Iłowej.  

V. Postanowienia końcowe

§   1 0 .  Zespół  używa podłużnej pieczęci urzędowej o treśc i :  „Gminny Zespół  Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Iłowej”.  

§ 11. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w drodze odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Iłowej.  

Załącznik do Uchwały Nr 

304/5/XXXV/09

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 16 grudnia 2009 r.

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240);

4) niniejszego Statutu.

1) Przedszkola Miejskiego w Iłowej,

2) Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej,

3) Szkoły Podstawowej w Szczepanowie,

4) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej.

1) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu;

2) ustalanie wewnetrznej organizacji Zespołu,  a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień

i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach; 

3) ustalenie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych Zespołu;

4) zapewnienie pracownikom Zespołu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
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