Uchwała Nr L / 233 / 2006
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 01 sierpnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Ujeździe.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ), Rada Miejska w Ujeździe uchwala:

STATUT
GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY W UJEŹDZIE
ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba, przedmiot działania
§1
Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe jest jednostką organizacyjna Gminy Ujazd utworzoną w
celu obsługi finansowo-księgowej szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i
gimnazjum.
§2
Siedziba Gminnego Zarządu Oświaty znajduje się w Ujeździe przy ul. Mickiewicza 3.

ROZDZIAŁ II
Organizacja i zarządzanie
§3
1.Gminnym Zarządem Oświaty kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2.W stosunku do pracowników Gminnego Zarządu Oświaty dyrektor realizuje zadania
pracodawcy wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, wydaje zarządzenia, polecenia
słuŜbowe oraz wprowadza wewnętrzne regulaminy i instrukcje.

§4
1. Dyrektor odpowiada za realizację polityki edukacyjnej Gminy Ujazd, a w szczególności:
 opracowuje załoŜenia lokalnej polityki edukacyjnej i jej rozwoju,
 przygotowuje projekty aktów prawnych, wydawanych przez organ prowadzący,







nadzoruje samorządowe jednostki oświatowe,
zapewnia warunki działania jednostek oświatowych, w tym bezpieczne i higieniczne
warunki nauki, wychowania i opieki,
przedkłada propozycje oceny pracy kadry kierowniczej nadzorowanych jednostek,
analizuje stwierdzone przez nadzór pedagogiczny uchybienia w pracy jednostek
oświatowych i przedkłada stosowne wnioski,
realizuje zalecenia nadzoru pedagogicznego wydane organowi prowadzącemu, wynikające
z czynności nadzoru.

ROZDZIAŁ III
Zadania
§5
1. Prowadzenie księgowości obsługiwanych szkół i przedszkoli.
2. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
3. Coroczne przygotowywanie projektu planu finansowego na podstawie projektów planów
finansowych przedstawionych przez dyrektorów obsługiwanych szkół
i przedszkoli.
4. Naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu
zatrudnienia i funduszu płac wszystkich pracowników zatrudnionych w obsługiwanych
szkołach i przedszkolach.
5. Koordynacja działań w zakresie inwestycji, remontów i przeglądów technicznych
obsługiwanych szkół i przedszkoli oraz udzielanie pomocy dyrektorom szkół
i przedszkoli przy organizowaniu przetargów zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych.
6. Prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-poŜyczkowej dla pracowników Gminnego
Zarządu Oświaty oraz pracowników wszystkich obsługiwanych szkół
i przedszkoli.
7. Obsługa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
§6
Gminny Zarząd Oświaty realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych
szkół i przedszkoli dbając o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz efektywne
gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§7
1.Gminny Zarząd Oświaty jest jednostką budŜetową.
2.Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Zarządu Oświaty jest plan dochodów
i wydatków zwany planem finansowym jednostki.
3.Gminny Zarząd Oświaty posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§8
Gminny Zarząd Oświaty prowadzi swą działalność zgodnie z przepisami dotyczącymi
samorządu gminnego, finansów publicznych, systemu oświaty.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 10
Uchwała wchodzi w Ŝycie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podjęto uchwałę.

§ 11
Traci moc Uchwała Nr XVI / 80 / 95 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 1995 r. w
sprawie nadania Statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Ujeździe
i Uchwała Nr XXV / 121 / 96 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 grudnia 1996r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

