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w eprawl e nadanla Statutr Zespolowl
Xkononi czno_ArtnlnlstracyJnenu
Szk6l Snlny I Mlasta Czerwlonka_tree
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IYa podstewle art.l.g ust.l, art.4o
ust.2 pkt p I art.4l uet.l
ustanSr'z dnla I narea l99or.
o sa^morzqd.zle
terytorirror-(Dz.u.[r
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poz.95 z F6dnteJezSmtzmlanant)rRaaa
ur"leka uehwdla, co nastQpuJe:
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l{adal e sl Q Statut Zeepolowl El<ononl
czno_Ad,El
nl stracyJnenu Szkdl
Gntny I Fttasta czerwronka-reezezwy
o tre.cl
Jak w zar4ezarku d.o
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$ 2.
lfykonanle uehwaly porlerza
DJmektorowl Zeepolu.
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uehwala wehod'z! w hyere z dnren
I styeznra r995r. I podtega
ogtroszenlu w spos6b zwyezaJowoprzyJety.

RAD

PRAWNY

mgr St

l Clchecki

H

Zatqezrrlk d,o uahwaly ilr IX)95)92
Rady !{tcJskl eJ Czcrvl opftg,lessosyny
z dnta 29 crudnla 1992r.

nAIIA MIEISKA
r

oszcryn&ch
Tmrto*c*-f
SEA[U!

Ecspolu ftononlezna-AdnlnlstraeyJnego
Szk6l Gnlny t l{lasta
Czerwlonka- Ieszez5my
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f. Wstep
Zesp0t Jest Jed.aostkqorganlzaeyJnqGntny I t'ltasta reallzuJqc4
zadanla adnlnlstraeyJno-flnaneswe I gosBodarcze wobee plaedwek
odwlatonyehrdla kt6rTch Gnlna Jcst organen prowadzqeyr oraz
zedanl a zleeene Gnlnte w drodze nndw prlzez Kuratora O6wlaty.
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II.

Cele I zadanla Zespotru.

$ 2.
Celen ZespotruJest unlflkacJa dztalatr flnsnsowo-gospodarezych
podleglyeh Gnlnle plae6wek o6wlatowyeh I odelqbenle dSrrektor6w od.
prae ewldeneyJno-kslggowyeh t bturowyeh zwt4zanyeb z tym zagadnlenle

$ ,.
?odstawowynf zadanla.mi Zespolu sq:
I ) prowad.zenle spran flnansowych, adnalnlstracyJno-gospodarczyeh,
za.opatrzenl owyeh orez lnwestycyJno-renontowyeh
w plae6wkach
ofutatowyeh:
2) prowadzenle gospodarkt flnanssvreJ r sprawozd.awezo6e! I ewt dencJl
w zakresl e wydatk6w osobowyehrorganl zowanl e wyplat wJmagrodzei,
ewldeneJa og6lnyeh d.srryeh s wynagrod.zenlach,
il

prowad.zenle scentrallzowaneJ
pl ae6wek odwl'atorryeh,

obslugi

flnansowo-ksl ggoweJ

plan6w wydatk6w budi;etowych
4) Bomoe vt opracowanlu I zatwlerdzanlu
o?az wskadnlk6w zad,afi.rlzeczovyeh,oplnlowanl e proJektdw plan6w
opracovranych przez plac6wkl odwiatowe,
5) cpraeowJntanle zblorezyeh plan6w finansowych I wynaganych przez
organ prowad.zqcy anal.iz ekononlcznych ataz lnfornacJl
dotyez4cych
oboluglwanych plac6wek odwl atowyeh,

6) sprawoyenle nadzoru nad przeetrzeganlen
budietoveJ pllzez plae6wkt o6wlatowe,

dymypltny

flnansowo-

7\ wsp6ldzlalanle s Kuratorlun Odwtaty t z lefia Delegatur4
%amleJocowqr eprawaeh flnansowanla p:rzez Kuratorlun ewoleh
z&ai, dla plae6wek I ponoey flnaneoreJ Gd$y r prowad.zeniu
I lnwestowanlu plae6wek o6wlatowych,
8 ) gospodarowarite zasobant nteezkanlowynt v plae6wkaeh ofulatowyel

e) gogpod.aroranlc
udztelanla
III.

funduszani soeJalnyu I ntegzkanlovryrnw zakresle
zapou6s t potyezek praeownlkon plac6we$ o6rlatowyeh

Stnrlctura I zakres dzl alanl a Zespolu.

$ 4.
Zeep6t awq dztelal.noCel4 uslugowe w zakreslc zadef, Wszezeg6lnt,
nyeh w $ I oUeSnuJowezyetkle plae6wkl oentatowesna terenle
Onlny t I'ttasta Czervl onka-Ireszezwy .

$ 5.
Struktura dzlalanl a Zespotu przedstawla slq nastqpuJqc4:

(_)

- plenowanle I statyrtyka
- flnanse
ewldeneJe funduszu socJalnego I prowad.zenle sprew Zaklad.oweg
Fund.usznMl eszkanl owego
- zeoPatrsenle
- wsp6ludzlat w reall zae!! lnweetycJl t renonty plac6wek
- kbntrola wewnEtrzna
oraz kadry klerownlczeJ szk6t
spxarvykad.rowe dot.przedszkoll
obQluga plae6vek w zakresle BHPrp.poZ. I tnspekcJl praey
gospodarowanl e nl eezkanl anl zakladowJrnl .
IV. Klerowanle dzlalaLnodct4 &espolu.
./

$ d.3
Pracq Zespolu kieruJe Dyrektor przy ponoey z-e! t gf.kslqgowego
Dyrektor odpowlada za ealoksztatrt pracy Zespolu I Jest
Ki erolgrlklem wobec zatrudnlonych w Zespole' pracovtnik6w.

$?'

upowaZniony Jest do podeJnowanla decyzjt kierownlezyeh
w zakregle zadari postawlonyeh wobec Zespolu I ponoel Jednoosobo
odpowledzialno 66 za prawldtrowq, sprawn€l I efektywnq obsZugQ
Dyrektor

pLac6wek o6wlatowych.
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powoluJe' l*odwoluJe zarz4d. onlny t lllagta.
Iyrektort
Zastgpeq t &l6whego Kslggowegozatrudnla na umowle o praeg
Dyrektor Zespotru.
V. Psgtanowl en! e korlsowe.

$9.
7'eap6t flnarcorany Jest z tozdzlalu - Zespoly lkononlczDo-Ad.Elnlstra.
eyJne szk6t budietu Gnlny t l{lasta I Jest Jednostk4 budietouEl.

$ ro'
Pracownley Zespolu oq pracownlkant o6wlatoqml rynagradzanyml w)g
'saead.przyJqtych odg6rnte {l.a Bracowntkdw ekononl czno-adnlnl straeyJnyeh szk6l I przedszkoll.
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$ 1 1'
Znlana etatuta

lryraga forny Jcgo przyJqela.
$ 12'

statut obowlqzuJe z dnlen nadanla przez Rade MleJekq w drodze
oilrqbneJ uehwaly.
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