
STATUT 

GMINNEGO  ZESPOŁU  OŚWIATY W  DWIKOZACH  

 

I.   POSTANOWIENIA   OGÓLNE 

§ l 

1. Gminny Zespół Oświaty w Dwikozach, zwany dalej "Zespołem" jest jednostką organizacyjną gminy o 

statusie jednostki budżetowej 

2. Zespół finansowany jest z budżetu gminy. 

§  2 

Siedziba Zespołu mieści się w Dwikozach przy ul. Spółdzielczej 8. 

§  3 

Terenem działania Zespołu jest gmina Dwikozy. 

§ 4 

Zespół działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności : 

1. ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - prawo budżetowe /tekst jednolity - Dz. U. Nr 72, póz.344 z 1993 r./ 

2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty /Dz. U. Nr 95, poz.425 1991 r. z późn. zm./ 

3. uchwał Rady Gminy w Dwikozach 

4. niniejszego statutu. 

§ 5 

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Zarząd Gminy w Dwikozach 

 

II.  ZADANIA  ZESPOŁU. 

§ 6 

Zespół odpowiada za działalność" szkół i przedszkoli na terenie gminy Dwikozy. 

Do zadań Zespołu należy w szczególności : 

l. Zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki. 

2 .Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. 

3. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli. 

4. Wyposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych. 

§ 7 

Zespół sprawuje nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i 



administracyjnych, a w szczególności 

1. Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowania 

mieniem. 

2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bhp i p. poż. 

3. Przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli. 

 

III. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWO-KSIEGOWEJ 

§ 8 

Podstawą działalności finansowej jest  roczny zbiorczy plan finansowy obejmujący plany finansowe szkół, 

przedszkoli i Zespołu 

§ 9 

Roczny plan  finansowy o którym mowa w § 8 zatwierdzany jest przez Radę Gminy, w terminie 

przewidzianym do uchwalenia budżetu gminy . 

§ 10 

Księgowość Zespołu prowadzona będzie w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady księgowości jednostek 

budżetowych. 

 

IV. ORGANIZACJA  ZESPOŁU. 

§ 11 

1. Pracą Zespołu kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego.  

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy na wniosek Wójta.  

3. Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi Zespołu. 

§ 12 

1. Dyrektor organizuje i kieruje pracą podległych pracowników i reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy. 

3. Dyrektor działa zgodnie z prawem, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną 

odpowiedzialność. 

4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich zatrudnionych pracowników i w zakresie prawa 

pracy pełni funkcję kierownika zakładu pracy. 

5. W sprawach pracowniczych i socjalnych dyrektor współdziała ze związkami zawodowymi, w zakresie 

określonym ustawą o związkach zawodowych. 

 

§ 13 

Pracownicy Zespołu wynagradzani są na zasadach obowiązujących pracowników samorządowych;. 



§ 14 

1. Zadania swoje Zespół wykonuje przy pomocy samodzielnych stanowisk pracy . 

2. Dyrektor uprawniony jest do zmian struktury organizacyjnej Zarządu stosownie do warunków i potrzeb. 

3. W uzasadnionych przypadkach zadania realizowane przez szkoły i przedszkola mogą być przekazywane 

do prowadzenia przez Zespół w całości lub w części na podstawie umów zawieranych przez dyrektorów 

placówek z dyrektorem Zespołu. 

§ 15 

Strukturę organizacyjną Zespołu określa "Regulamin Organizacyjny", zatwierdzany przez Zarząd Gminy w 

Dwikozach. 

§  16 

Działalność Zespołu regulują zarządzenia i instrukcje dyrektora Zespołu. 

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 

Zmiany i uzupełnienia statutu dokonywane są w trybie analogicznym do jego uchwalenia. 

§ 18 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 


