Uchwała nr XLlVl356102
Rady Miejskiej żyrardowa
z dnia

3í stycznia2o0'2 roku

w sprawie: zmiany statutu Zespołu obsługi' Ptacówek oświatowych w Żyrardowie

Na podstawĺe art. 5, ust. 9 ustawy
jednolity Dz. U. nr 67, poz. 329

zdnia7 września1991 o systemĺe ośwĺaty(tekst

z

1996

roku

,

z

pőżn' zmianami) uchwala się,

co następuje:

s1
W statucie Zespďu obsługi Placówek oświatowychw Żyrardowie' stanowiącym
załączntk do uchwały nr XVllt1o5t95 Rady MĺejskĺejŻyrardowa z dnia 16 listopada
1995 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. w

S 1 wyrazy,, jednostką budżetową finansowana w odrębnym rozdziale działu
oświata i Wychowanie'' zastępuje się wyrazami ,, budżetową jednostką

2.

organizacyjną finansowaną w dzĺale 801 oświataĺ Wychowanie''

s 2 otrzymuje

bzmienie: ,, Siedziba Zespďu mĺeścisĺę w Zyrardowie przy

ul. Mireckĺego 56,,
3. S 3 otrzymuje brzmienie:
,,

Zadaniem Zespołu jest:

1' finansowo - księgowa i ekonomiczna obsługa szkół i placówek, dta ktorych
organem prow.adzącym jest Gmina Żyrardów. Zespcłłprowadzĺ obsługę:

o
o

.
.

publicznych szkół podstawowych
publicznych gĺmnazjow
miejskĺch przedszkoli
mĺejskich placowek edukacyjnej opĺeki wychowawczej

2. wyliczanie i przekazywanie dotacji zbudŻetu Gminy dla niepublĺcznych szkół

podstawowych, niepublicznych gĺmnazjów
prowadzonych na terenie mĺasta Żyrardowa,,

i

niepublicznych przedszkoli

4. $ 4

otrzymuje brzmĺenie: ,, Zespoł ścĺśle
wspołpracuje

z

WydziałamĺUrzędu

Miejskiego:

1.

5.

Finansowo Budzetowym

w

z obowiązującymi pzepisam

i,

zakresie gospodarki finansowej zgodnie

2, oświatyi Kultury Fizycznej w zakresĺe prawa oświatowego.
5 otrzymuje bzmienie: ,,Do zadan Zespďu w zakresie obsługi placówek,

s

o których mowa W s

3

naleŻy w szczególności:

1. uzgadnianie i opiniowanie jednostkowych planów budżetowych,

2. prowadzenie rachunkowości budzetowej placówek oraz związanej z nią
doku mentacj i Íi na nsowo-księgowej, zgodn íe z obowiązującym i przepisam

i,

nadzór nad gospodarką finansową w placówkach w ramach zatwierdzonych

planów jednostkov\ŕych, nadzór

nad

prawidłowościągospodarowanĺa

majątkiem,

3. opracowyľanie materiałów statystycznych i sprawozdawczości,

4. organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych

w

placówkach,

nadzőr nad przebiegiem i rozlĺczanie,

5.

nadzór nad zgodnościąrealizowanych wydatków z funduszu płac
i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z jednostkowymi ptanami
finan sowy mi or az jednostkovýym i arkuszam i organ izacji placówe k.

6. organizowanie, przygotowanie

i

organizącja wypłaty wynagrodzeń oraz

prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
7. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
8. koordynowanie

prac z zakresu inwestycji i remontów placówek,

poprawy

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŻarowej oraz
analtzy z tego zakresu,

9. opracowywanie, nadzór

ĺ rozliczanie zadań

remontowych

i

inwestycyjnych

realizowanych przez placówkĺ,
10. kontrola warunkow pracy

i nauki oraz przestrzegania zasad i przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach.''
7. S 6 otrzymuje brzmienie:
tt

1. Całokształtem pracy Zespďu kieruje dyrektor, ktory jest bezpośrednim
przełożonym dla pracowników Zespołu.''

2'

Zespőł obsługi Placówek oŚwiatowych jest Pracodawcą W rozumlenlu
Kodeksu pľacy.

3. Dyrektora Zespďu powďuje iodwołuje Zarząd Miasta'

4. Nadzór nad działalnościąZespďu sprawuje Człrcnek Zaządu Miasta
właściwyds' oświaty. ,,
8) skreślasię SS 7, 8 i9.

s2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta
s3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcĺa z mocąobowiązującąod 1 stycznia 2002 r
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