
UCHWAŁA NR XVIII/113/19
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej dla szkół, przedszkoli i żłobka, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Nieborów

Na  podstawie art.10a pkt 1 i art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zapewnia się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla szkół,           
przedszkoli i żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieborów.

2. Jednostką obsługującą jest Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół                  
w Nieborowie.

§ 2. Wykaz placówek stanowiących jednostki obsługiwane przez Gminny Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół w Nieborowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca wykonuje w całości obowiązki                   
w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych. 

§ 4. Zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi został określony 
w statucie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/147/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 21 grudnia 2016r.                 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieborów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/113/19

Rady Gminy Nieborów

z dnia 16 grudnia 2019 r.

1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bednarach
99-416 Nieborów, Aleja Legionów Polskich 61 

2 Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie 
99-418 Bełchów, Bełchów 85

3 Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach   
99-418 Bełchów, Bobrowniki 126

4 Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku  
99-418 Bełchów, Dzierzgówek 15 

5 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Mysłakowie  
99-416 Nieborów, Mysłaków ul. Szkolna 32

6 Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie (szkoła podstawowa i przedszkole)  
99-416 Nieborów, Aleja Legionów Polskich 92 

7 Przedszkole w Bełchowie  
99-418 Bełchów, ul. 1-go Maja 9 

8 Gminny Żłobek w Dzierzgówku  
99-418 Bełchów, Dzierzgówek 15
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/113/19

Rady Gminy Nieborów

z dnia 16 grudnia 2019 r.

STATUT

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nieborowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nieborowie zwany dalej GZEAS działa na 
podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn.zm.),

3) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481 z późn.zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.),

5) ustawy z dnia 29 września 1991r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn.zm.),

6) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2019r. poz. 409 z późn.zm.),

7) niniejszego statutu.

§ 2. 1.  GZEAS jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą 
jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Nieborów.

2. Terenem działania GZEAS jest obszar gminy Nieborów, a siedzibą jest miejscowość Nieborów.

3. GZEAS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nieborowie

Aleja Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

4. W korespondencji GZEAS posługuje się oznakowaniem akt o symbolu GZEAS.

5. Nadzór nad działalnością GZEAS sprawuje Wójt Gminy Nieborów.

Rozdział 2.
Cel i zakres działania

§ 3. GZEAS zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówkom wymienionym 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, będącym jednostkami organizacyjnymi gminy zaliczanym do sektora 
finansów publicznych, zwanymi dalej jednostkami obsługiwanymi.

§ 4. Zadania GZEAS w zakresie obsługi finansowej jednostek obsługiwanych obejmują:

1) prowadzenie dokumentacji płacowej,

2) dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

3) dokonywanie rozliczeń podatkowych,

4) wydawanie zaświadczeń do celów emerytalnych,

5) prowadzenie obsługi kasowej.

§ 5. Zadania GZEAS w zakresie rachunkowości jednostek obsługiwanych obejmują całość obowiązków 
z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

§ 6. Zadania GZEAS w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej jednostek obsługiwanych 
obejmują:
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1) prowadzenie akt osobowych dyrektorów i innej dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem 
i rozwiązaniem stosunku pracy,

2) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,

3) archiwizowanie zgromadzonej dokumentacji.

§ 7. 1.   GZEAS współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych w celu zapewnienia właściwych 
warunków funkcjonowania.

2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do 
dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu 
finansowego oraz przeniesień i wydatków w tym zakresie.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa

§ 8. 1.  GZEAS jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu gminy.

2. GZEAS prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i o 
rachunkowości.

3. Podstawą gospodarki finansowej GZEAS jest roczny plan finansowy.

Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie

§ 9. 1.  GZEAS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik. 

2. Kierownik GZEAS jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość 
i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych.

3. Kierownika GZEAS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nieborów.

4. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników GZEAS i kierownikiem zakładu pracy 
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

5. Kierownik i pracownicy GZEAS są pracownikami samorządowymi.

6. Wielkość stanu zatrudnienia GZEAS ustala Kierownik w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Nieborów.

§ 10. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania GZEAS określa regulamin 
organizacyjny ustalony przez Kierownika GZEAS i zatwierdzony przez Wójta Gminy Nieborów.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11. Wszelkie zmiany do niniejszego statutu mogą być dokonywane na zasadach i w trybie przewidzianym 
dla jego uchwalenia.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące.
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