
UCHWAŁA NR XX/140/08 

RADY GMINY STARE KUROWO 

 

z dnia 29 września 2008r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Starym Kurowie 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1  
pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 249,  
poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 uchwały Nr XIX/165/05 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia  
29 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Starym Kurowie, który po 
zmianie otrzymuje brzmienie: 

1. „Załącznik Nr 1 

Statut Gminnego Zespołu Oświaty w Starym Kurowie 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Zespół Oświaty w Starym Kurowie, zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi-
nansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. Zespół jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finanso-
wą według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 

§ 3. 1. Siedziba zespołu mieści się w Starym Kurowie ul. Kościuszki 77/4. 

2. Terenem działania zespołu jest obszar Gminy Stare Kurowo. 

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością zespołu sprawuje Wójt Gminy Stare Kurowo. 

2. Bezpośrednim przełożonym dyrektora zespołu jest Wójt Gminy Stare Kurowo, a pracowników ze-
społu dyrektor zespołu. 

Rozdział 2 

Cele i przedmiot działania 

§ 5. Przedmiotem działania zespołu jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie oświaty i wy-
chowania, a w szczególności: 

1) współpraca z dyrektorami jednostek w celu zapewnienie warunków działania szkół i placówek 
oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) współpraca z dyrektorami jednostek w sprawie remontów obiektów szkolnych oaz zadań inwesty-
cyjnych w tym zakresie; 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół podstawowych, gimna-
zjum i przedszkola; 

4) wyposażenie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych; 

5) opracowanie analiz ekonomicznych. 

 

 

 



Rozdział 3 

Organizacja zespołu 

§ 6. 1. Na czele zespołu stoi dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Stare Kurowo. 

1. Dyrektor kieruje pracą zespołu i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności: 

a) zarządzanie majątkiem zespołu, 

b) wykonywanie za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy, 

c) wydawanie instrukcji i poleceń służbowych, 

d) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności, 

e) ustalenie rocznego planu finansowego, 

f) występowanie, w zależności od potrzeb, o udzielenie dotacji, 

g) prowadzenie spraw administracyjno - gospodarczych i zaopatrzenia, 

h) organizowanie dowozów uczniów do szkół, 

i) rozliczenie funduszu płac, 

j) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie realizowanych zadań, 

k) opracowanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty, 

l) współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawach organizacyjnych, administra-
cyjnych i gospodarczych, 

m) przygotowanie materiałów i analiz z zakresu działania jednostki. 

§ 7. Dyrektor zespołu zatrudnia i zwalnia głównego księgowego zespołu oraz pozostałych pracowni-
ków. 

§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakresy obowiązków określa regulamin organizacyjny 
zespołu ustalony przez jego dyrektora. Przedmiotowy regulamin wymaga zaopiniowania przez Wójta 
Gminy Stare Kurowo. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący kwoty do-
chodów i wydatków wynikających z podziału układu wykonawczego budżetu gminy. 

2. Zespół wykonuje odrębne plany finansowe dla zadań budżetowych, dla których ustalono w klasy-
fikacji dochodów i wydatków budżetowych odrębne rozdziały. 

3. Plan finansowy zespołu zatwierdza Wójt Gminy Stare Kurowo. 

§ 11. 1. Zespół prowadzi działalność jako gminna jednostka budżetowa posiadająca bieżący rachu-
nek bankowy. 

2. Rachunek bieżący służy do rozliczeń operacji finansowych związanych z realizacją dochodów  
i wydatków. 

3. Zespół może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez 
organ gminy. 

4. Na rachunek bieżący zespołu przyjmowane są: 

1) wpływy środków pieniężnych na finansowanie własnej działalności; 

2) wpływy środków pieniężnych na finansowanie działalności szkół podstawowych, gimnazjum, 
przedszkola oraz dowożenie do szkół; 

3) wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych w tym samym roku, w którym poniesiono wy-
datki. 



5. Z rachunku bieżącego zespołu dokonywane są: 

1) wydatki na finansowanie kosztów działalności szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie 
uczniów do szkół. 

6. Uruchamianie środków budżetowych odbywa się w drodze przekazania środków pieniężnych na 
rachunek bieżący zespołu. 

Rozdział 5 

Struktura Organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty w Starym Kurowie 

1. Dyrektor - 1 etat. 

2. Główna Księgowa - 1 etat. 

3. Referent ds. płac i ub. społ. – 1/4 etatu. 

4. Referent d/s administracyjno – finansowych - 1 etat. 

5. Kierowca- konserwator - 1 etat. 

Razem 5 osób - 4 1/4 etatu. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 1. Statut zespołu uchwala Rada Gminy Stare Kurowo. 

2. Zmiany do statutu mogą być dokonywane przez radę gminy w trybie właściwym dla jego uchwa-
lenia. 

§ 13. Przekształcenia, podziału i likwidacji zespołu może dokonać Rada Gminy Stare Kurowo na wa-
runkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gogler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


