
STATUT

GMINNEGO ZESPO U EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓ
 W I OWEJ.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Gminny Zespó  Ekonomiczno-Administracyjny Szkó  w I owej, zwany dalej w tre ci Statutu Zespo em,
dzia a w szczególno ci na podstawie:
a) ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z

pó n. zm.);
b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 z pó n. zm.);
c) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pó n. zm.);
d) ustawy z dnia 25 pa dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia alno ci kulturalnej (tekst

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pó n. zm.);
e) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pó n. zm.)
f) niniejszego Statutu.

§ 2.
Siedzib  Zespo u jest Gimnazjum w I owej przy ul. Piaskowej 2a w I owej.

§ 3
1. Zespó  jest jednostk  bud etow  gminy I owa.
2. Dysponentom cz ci bud etowych zespo u jest Rada Miejska w I owej.

§ 4
Zespó  zostaje powo any na czas nieograniczony.

§ 5
Zespó  prowadzi scentralizowan  obs ug :
1. Szko y Podstawowe j w I owej.
2. skre lony
3. Szko y Podstawowej w Szczepanowie.
4. skre lony
5. Przedszkola Miejskiego w I owej.
6. Gminne Centrum Kultury i Sportu w I owej.
7. Gimnazjum w I owej,
8. Gminny Zespó  Ekonomiczno-Administracyjny Szkó  w I owej
9. Miejska Biblioteka Publiczna w I owej.

II. Podstawowe zadania

§ 6
Do zada  zespo u nale y w szczególno ci:
1. Obs uga finansowo-ksi gowa oraz organizowanie wyp at i ewidencjonowanie danych

o wynagrodzeniach.
2. Sprawy administracyjno-gospodarcze, zaopatrzenia oraz obs uga inwestycyjna i remonty.
3. Prowadzenie statystyki oraz sporz dzanie sprawozda  realizowanych zada  rzeczowych i wynagrodze .
4. Opracowywanie projektów planów spo eczno-gospodarczych oraz planów dochodów i wydatków

bud etowych i pozabud etowych w dziedzinie o wiaty i wychowania w porozumieniu z Dyrektorami
obs ugiwanych jednostek.

5. Tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i bud etowej.



6. Kontrola wykonania bud etu obs ugiwanych jednostek,

III. Organy Zespo u

§ 8
Na czele Zespo u stoi G ówny Ksi gowy, który dzia a na podstawie udzielonych pe nomocnictw.

§ 9
Organem stanowi cym Zespo u jest Burmistrz I owej.

§ 10
Organami opiniodawczymi i doradczymi s  odpowiednie Komisje Rady Miejskiej w I owej.

§ 11
Reprezentantem Zespo u s  osoby posiadaj ce pe nomocnictwa zatwierdzone przez Burmistrza I owej.

§ 12
Do kompetencji organu stanowi cego nale y:
1. Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Zespo u.
2. Ustalanie liczby zatrudnionych w Zespole.
3. Uchwalanie programu dzia ania Zespo u, zasad ekonomicznego funkcjonowania Zespo u.
4. Dokonywanie rocznej oceny dzia alno ci Zespo u.
5. Przygotowywanie projektu uchwa  do Rady Miejskiej w sprawach:

- zmiany statutu
- okre lenia projektu wysoko ci dotacji bud etowej dla Zespo u
- projektowanie rocznego planu finansowego Zespo u.

5. Zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Zespo u
6. Wykonywanie innych czynno ci wynikaj cych z innych przepisów wy szego i ni szego rz du.

§ 13
Skre lony

§ 14
1. G ówny Ksi gowy mo e wnie  pisemny sprzeciw do Rady Miejskiej w I owej w stosunku do uchwa y

organu stanowi cego w ci gu 7 dni od daty jej podj cia.
2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwa y i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
3. Sprzeciw nie mo e by  zg oszony do uchwa y podj tej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 15 skre lony

§ 16 skre lony

§ 17
1. Wykonawc  uchwa  i zarz dze  dotycz cych Zespo u jest jego G ówny Ksi gowy.
2. G ówny Ksi gowy Zespo u jest powo ywany i odwo ywany przez organ stanowi cy.
3. Organ stanowi cy mo e okre la  kryteria, jakim powinien odpowiada  G ówny Ksi gowy, a tak e

rozpisywa  konkurs na to stanowisko.
4.W zakresie udzielonych pe nomocnictw oraz wykonania zada  zasadniczych, do G ównego Ksi gowego

stosuje si  odpowiednio przepisy dotycz ce burmistrza.

§ 18
Organem nadzoru i kontroli Zespo u jest Burmistrz, a w zakresie spraw bud etowych Skarbnik Gminy

owa.

§ 19



Nadzór nad dzia alno ci  Zespo u sprawowany jest na podstawie kryterium zgodno ci z prawem, w my l
ustawy o samorz dzie gminnym i przepisów dotycz cych dzia alno ci  jednostek bud etowych.

IV. Zasady dzia ania Zespo u

§ 20
Zespó  prowadzi dzia alno  na podstawie planów rzeczowo-finansowych, opracowanych przez ten Zespó  i
zatwierdzonych przez organ stanowi cy.

§ 21
1. Zasadniczym ród em finansowania dzia alno ci Zespo u jest dotacja z bud etu Gminy.
2. Dodatkowym ród em finansowania dzia alno ci Zespo u jest dochód uzyskany przez Zespó  z

prowadzonej dzia alno ci pomocniczej.

V. Postanowienia ko cowe

§ 22
Zespó  u ywa piecz ci urz dowej o tre ci: „Gminny Zespó  Ekonomiczno-Administracyjny Szkó  w

owej”.

§ 23
Zespó  prowadzi i przechowuje dokumentacj  zgodnie z odr bnymi przepisami.

§ 24
Zespó  dysponuje w asnym kontem bankowym.

§ 25
Uchwalenie Statutu oraz wszelkie jego zmiany i uzupe nienia nast puj  na mocy uchwa  Rady Miejskiej w

owej.

§ 26
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, stosowa  nale y przepisy o samorz dzie
gminnym oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 27
Postanowienia niniejszego Statutu nabieraj  moc prawn  z dniem jego zatwierdzenia przez Rad  Gminy i
Miasta w I owej.


