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z dnia 25 stycznia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h art. 40 ust 2 pkt 2 art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 11 ust 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. W §5, §7, §8 uchwały Nr XII/83/95 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w sprawie utworzenia Biura
Obsługi Szkół skreśla się zapisy „Zarząd Gminy” wpisujące zapisy „Wójt Gminy” w odpowiednim przypadku.
§ 2. Załącznik Nr 1 do uchwały o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Biura Obsługi Szkół.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marian Machnik
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/89/2012
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Statut
Biura Obsługi Szkół
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Biuro Obsługi Szkół w Słupi zwany dalej Biurem działa na podstawie:
- uchwały Rady Gminy z dnia 28.12.1995 roku Nr. XII/83/95 w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół
- ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tj. z 2006 Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139 poz. 814)
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tj. z 2009 Nr 152, poz. 1223)
- niniejszego statutu
- pozostałych przepisów powszechnie obowiązujących
§2. Biuro Obsługi Szkół jest jednostką organizacyjną Gminy Słupia.
§3. Siedziba Biura znajduje się w budynku Urzędu Gminy – Słupia 257.
§4. Biuro używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści:
Biuro Obsługi Szkół
w Słupi
z aktualnym adresem siedziby, numerem telefonu i REGON.
Rozdział II
Cele i zadania
§5. Obszarem działania Biura jest teren Gminy Słupia.
§6. Do zadań Biura należy:
1. kompleksowa obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna publicznych szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Słupia.(wykaz jednostek oświatowych stanowi załącznik do statutu)
2. inne zadania nie wymienione wyżej, a wynikające z potrzeb obsługiwanych jednostek
3. zadania przekazane do wykonania przez Wójta Gminy
§7. Realizacja zadań o których mowa w §6 dotyczy w szczególności:
1. Prowadzenia scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej: prowadzenie ksiąg rachunkowych,
przeprowadzenie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
sporządzanie sprawozdań finansowych jednostek.
2. Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń należnych pracownikom obsługiwanych jednostek.
3. Obsługa kasowa w tym: wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń należnych pracownikom
obsługiwanych jednostek.
4. Prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
5. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych sprawozdań wymaganych w zakresie zadań
powierzonych realizowanych przez gminę szczególnie w zakresie zadań rzeczowych, zatrudnienia,
wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

Doradztwo w zakresie gospodarki finansowej jednostek, dotyczące planowania finansowego oraz
prawidłowej realizacji planu finansowego.
Organizowanie dowozu dzieci do szkół.
Wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych za terenie gminy, realizację zadań w zakresie programy „Wyprawka szkolna”
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także pomocy finansowej dla pracodawców zatrudniających
pracowników młodocianych.
Nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki od 16 do 18 roku życia.
Koordynowanie spraw prawno– organizacyjnych szkół w tym w szczególności arkuszy
organizacyjnych szkół.
Organizowanie edukacyjnej opieki wychowawczej.
Koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli oraz prac związanych z prowadzeniem egzaminów
nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Koordynowanie prac związanych z konkursami na stanowisko dyrektorów szkół.
Organizowanie i przekazywanie spisem zdawczo – odbiorczym majątku pozostającego w zarządzie
szkół przy zmianie na stanowisku dyrektora.
Współpraca z dyrektorami jednostek w planowaniu i udzielaniu zamówień publicznych a w
szczególności w prowadzeniu postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych.
Współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie zaopatrzenia w pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt,
opał, środki czystości, druki, podręczniki, ubrania robocze , odzież ochronna.
Sporządzanie wniosków w sprawach pozyskiwania środków krajowych oraz funduszy unijnych na cele
oświatowe oraz pomoc dyrektorom placówek oświatowych w opracowywaniu wniosków własnych.
Realizacja zadań przypisanych organowi prowadzącemu w zakresie realizacji przepisów ustawy o
systemie informacji oświatowej i udzielanie pomocy obsługiwanych placówkom oświatowym w
zakresie wykonywanie przez nich tych zadań.
Koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych placówek oświatowych.
Prowadzenie obsługi komisji stałej Rady Gminy zajmującej się sprawami oświaty i wychowania.
Przygotowywanie projektów uchwał rady Gminy Słupia i zarządzeń Wójta Gminy dotyczących
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja Biura

§8. 1. Biurem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2 Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. W
zakresie spraw przekraczających udzielone pełnomocnictwo wymagana jest każdorazowo zgoda Wójta.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Biura jest Wójt Gminy Słupia, który zawiera z nim umowę o
pracę.
4. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego pisemnie wyznaczana.
§9. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
1. organizacja i bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań Biura.
2. realizowanie zadań kontroli zarządczej.
3. organizowanie bieżącej pracy podległego personelu.
4. sporządzanie i realizowanie planu finansowego Biura.
5. współdziałanie – w zakresie swoich uprawnień – z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy,
Kuratorium Oświaty oraz innymi podmiotami.
6. prowadzenie spraw osobowych pracowników Biura.
7. prowadzenie innych spraw zaleconych (powierzonych) przez uprawnione do tego organy Gminy.
§10. 1. Swoje zadania Kierownik realizuje przy pomocy zatrudnionych w Biurze pracowników.
2. W Biurze zatrudnia się pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych
urzędniczych oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
3. Zasady organizacji wewnętrznej i wynagrodzenia określają odpowiednie regulaminy ustalane przez
Kierownika.
4. Limit etatów ustala Kierownik w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.
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§11. 1. Pracowników Biura zatrudnia Kierownik.
2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników Biura określa Kierownik Biura, który
w stosunku do nich pełni rolę pracodawcy.
§12. 1. Główny Księgowy Biura wykonuje zadania i obowiązki przewidziane dla głównego księgowego
jednostki budżetowej w stosunku do szkół, przedszkoli oraz Biura.
2. Głównemu księgowemu Biura Dyrektor powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
prowadzenia rachunkowości szkół, przedszkoli, Biura, wykonywanie dyspozycji środkami
pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z
planem finansowym dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Rozdział IV
Realizacja zadań
§13. 1. Obsługa szkół realizowana będzie w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Kierownikiem Biura a
Dyrektorami Szkół.
2. Porozumienie określać będzie szczegółowo zakres powierzonych Biuru zadań, sposób ich realizacji i
obieg dokumentów.
§14. 1. Biuro jest zobowiązane gromadzić dokumentację w zakresie zawartych porozumień i ich realizacji.
2. Biuro przekazuje dokumentację zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów.
Rozdział V
Gospodarka finansowa Biura
§15. 1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w
ustawie o finansach publicznych.
2. Kierownik Biura składa wniosek budżetowy określający środki niezbędne na funkcjonowanie Biura
w terminach określonych w uchwale o procedurze uchwalania budżetu gminy.
3. Kierownik Biura przygotowuje plan finansowy Biura w oparciu o układ wykonawczy budżetu gminy
na rok budżetowy.
4. Kierownik Biura realizuje plan finansowy i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie
środków.
Rozdział VI
Nadzór i kontrola nad działalnością Biura
§16. 1. Rada Gminy realizuje uprawnienia kontrolne względem Biura. Rada Gminy dokonuje okresowych
kontroli i oceny działalności biura w szczególności w zakresie:
- realizacji zadań statutowych, a w tym dostępności i poziomu świadczonych usług
- realizacji planu finansowego Biura
2. Kontrolę prawidłowości gospodarki finansowej Biura sprawują Wójt Gminy Słupia oraz Skarbnik
Gminy.
3. Wójt dokonuje oceny pracy Kierownika oraz kontroli działalności Biura.
4. Dyrektor Biura podlega okresowej ocenie nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć
miesięcy.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§17. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
§18. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalania.

