
Załącznik 
do uchwały nr XXXVIII/499/2006 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia  20.10.2006r. 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) Zespole - należy przez to rozumieć Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach,  

2) szkole- należy przez to rozumieć placówki oświatowe prowadzone przez Gminę 

Pawłowice. 

 
§ 2 

 
1. Gminny Zespół Oświaty jest jednostką organizacyjną Gminy Pawłowice działającą na zasadach 

jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.  

2. Zespół nie posiada osobowości prawnej. 

 
§ 3 

 

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy.  

2. Zespołem kieruje dyrektor, którego zatrudnia Wójt Gminy po przeprowadzeniu postępowania 

konkursowego.  

3. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu określa Wójt Gminy.  

4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora Zespołu wykonuje Wójt Gminy. 

§ 4 

Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez  

Wójta Gminy. 

 
§ 5 

 

1. Zespół jest jednostką budżetową, która realizuje część budżetu Gminy Pawłowice  w zakresie  

oświaty z wyłączeniem zadań inwestycyjnych.  

2. Zespół obejmuje zasięgiem swego działania szkoły znajdujące się na terenie Gminy Pawłowice.  

3. Obsługę szkoły Zespół prowadzi na podstawie porozumienia zawartego z jej Dyrektorem. 

 
§ 6  

 
Siedzibą Zespołu jest budynek „C” Urzędu Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 65 
 

§ 7 
 

Zespół stosuje zasady wynagradzania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

 
 

 



 
 

Zadania Zespołu 
 

§ 8  
 
 
Do  zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) przedkładanie Wójtowi Gminy opracowanych przez  dyrektorów szkół planów finansowych                   

na dany rok budżetowy oraz ich zmian, 

2) gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi z budżetu gminy,  

3) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji przez dyrektorów planów finansowych, 

4) planowanie i nadzorowanie spraw inwentaryzacyjnych w szkołach,  

5) nadzorowanie prawidłowości w działalności administracyjno - ekonomicznej szkół, 

6) prowadzenie obsługi  księgowo – płacowej szkół, 

7) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół,  

8) podejmowania działań i czynności w celu przedstawienia Wójtowi Gminy i Radzie Gminy 

propozycji funkcjonowania oświaty oraz projektów odpowiednich uchwał wynikających                         

z ustawowych zadań organu prowadzącego szkoły. 

 
§ 9  

 
Zespół realizuje zadania wynikające z prowadzonej działalności oraz realizuje politykę zatrudnienia 

 i płac   w granicach rocznego planu finansowego. 

 
Zasady gospodarki finansowej Zespołu 

 
§ 10 

 
1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 

publicznych.  

2. Gospodarka finansowa realizowana jest według zasad obowiązujących jednostkę budżetową. 

 
§ 11 

 
1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jako jednostki budżetowej jest roczny plan finansowy 

sporządzony przez Dyrektora w ramach środków przyznanych z budżetu gminy.  

2. Zespół posiada odrębny rachunek bankowy, którym  dysponuje samodzielnie.  

 
§ 12 

 
Zespół stosuje w planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zasady określone w 
odrębnych przepisach. 

 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 13 
 

Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 



 


