
UCHWAŁA NR VIII.45.2015
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
w Komprachcicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) art.5 ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz.624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 131, poz.1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 
poz.1043, Nr 208,poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 
120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292, z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, 
poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, 
poz.1705, z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991, z 2011r. Nr 106, 
poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 205, poz.1206, Nr 149, poz.887,z 2012r. poz.941 i poz.979, 
z 2013r., poz.827, poz.1317, z 2014r. poz. 7, z 2015r. poz. 357) i art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) i art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 
1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do uchwały Nr XVIII/114/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r. 
w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2. Zespół prowadzi obsługę ekonomiczną i finansowo - księgową żłobka, 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Komprachcice, 
zwanych w dalszej części niniejszego Statutu „jednostkami ”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie „ § 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowywanie we współpracy z dyrektorami jednostek planów finansowych żłobka, przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjum;

2) opracowywanie zbiorczych analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań oświatowych;

3) obsługa finansowo-księgowa jednostek, a w szczególności:

a) przygotowywanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń,

b) naliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

c) naliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

d) ewidencjonowanie danych dotyczących realizacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

e) realizacja wypłat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie decyzji dyrektorów 
jednostek,

f) realizacja wypłat wynikających z Karty Nauczyciela np. dodatku wiejskiego, mieszkaniowego;

4) prowadzenie rachunkowości finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

5) zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej;

6) organizowanie wspólnie z dyrektorami jednostek dowożenia uczniów oraz organizacja dowozu uczniów 
niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy;

7) obsługa finansowo-księgowa pomocy uczniom np. stypendia, wyprawki szkolne;

8) obsługa finansowa wyżywienia uczniów;

9) sprawowanie nadzoru nad jednostkami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

10) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami np. z wykonania 
planów wydatków oraz dochodów jednostek;
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11) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek;

12) organizowanie olimpiad i konkursów przedmiotowych dla uczniów, we współpracy z dyrektorami 
placówek;

13) organizacja i przeprowadzanie postępowania w sprawach awansu zawodowego nauczycieli ubiegających 
się o stopień nauczyciela mianowanego;

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy w ramach przekazanych środków finansowych 
budżetu lub dotacji otrzymanych z zewnątrz o ile odrębne przepisy, postanowienia lub umowy nie stanowią 
inaczej;

15) załatwianie indywidualnych spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie

„1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy.

2. Zespół rozlicza się z budżetem Gminy Komprachcice w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, dziale 
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej”.

3. Zespół tworzy dla pracowników obsługiwanych placówek oświatowych fundusz świadczeń socjalnych 
w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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