
UCHWAŁA NR XXV/176/16
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Krupskim Młynie

Na podstawie art. 10a ust.1, art.10b ust.1-3  oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Krupski Młyn 
uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Krupskim Młynie, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/77/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Statutu 
Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim Młynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/176/16

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 grudnia 2016 r.

§  1

1. Gminny Zespół Oświatowy w Krupskim Młynie, zwany dalej  “Zespołem”,  jest jednostką organizacyjną 
Gminy Krupski Młyn nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Jednostka może używać skrótu: GZO.

3. Zespół jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

4. Siedziba Gminnego Zespołu Oświatowego mieści się w Krupskim Młynie przy ulicy Krasickiego 9.

5. Zespół może używać podłużnej pieczęci o treści: Gminny Zespół Oświatowy 42-693 Krupski Młyn, ul. 
Krasickiego 9 REGON 270560356 NIP 6451161518.

§  2

1. Zespół jest jednostką obsługującą, prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną 
jednostek organizacyjnych Gminy Krupski Młyn wymienionych w uchwale Nr XXV/175/16 Rady Gminy Krupski 
Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek  obsługiwanych oraz 
zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

2. Zadania Zespołu określa uchwała Nr XXV/175/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku 
w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek  obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych 
jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

§  3

1. Zespól prowadzi obsługę finansowo – księgową jednostek oświatowych z terenu gminy Krupski Młyn,  na 
zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy.

§  4

1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownik  Zespołu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

3. Kierownik jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Krupski Młyn.

4. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika wykonuje Wójt Gminy Krupski Młyn.

5. Zadania Kierownika Zespołu:

a) Kierownik  Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników w Zespole,

b) Kierownik Zespołu jest zwierzchnikiem służbowym osób zatrudnionych w Zespole : zatrudnia, awansuje i 
zwalnia podległych mu pracowników, określa ich zakresy obowiązków i wykonuje pozostałe czynności 
wynikające ze stosunku pracy,

c) W ramach swoich uprawnień oraz planu finansowego Kierownik organizuje zadania Zespołu przy pomocy 
swoich pracowników, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność.

§  5

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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