
UCHWAŁA NR XXVI/310/2016 

RADY GMINY LUBICZ  

z dnia 30 września 2016 r. 

 

 

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą  

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. 

 

 

 

     Na podstawie art. 9 ust.1, art. 10 a i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446)  uchwala się, co następuje: 

 

 

§1. W uchwale Nr XVIII/194/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2011 r.               

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu  załącznik nr 1 do uchwały o nazwie  „Statut 

Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkól i Przedszkoli w Lubiczu” otrzymuje 

brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.   

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu                          

w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 65 ust.1 Statutu Gminy Lubicz. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Hanna Anzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik  

        do Uchwały Rady Gminy Lubicz 

        Nr XXVI/310/2016 

z dnia 30 września 2016 roku 

 

         

 

 

 

 

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ                          

I PRZEDSZKOLI W LUBICZU 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

    § 1.1. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, zwany         

dalej ZEASiP jest jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która działa 

na podstawie: 

1) uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XVIII/194/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie  

    utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 

    Szkół i Przedszkoli w Lubiczu; 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U.  2016 poz. 446 t.j.); 

3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  2015 poz. 2156 ze zm.);  

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  2013 poz. 885 t.j. ze 

    zm.); 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  2016 poz. 1047 t.j.); 

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz.902 

    t.j.); 

7) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. 2014 poz.191 t.j. ze zm.); 

8) niniejszego statutu. 

2. ZEASiP  jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (DZ. U.  2016 poz. 446 t.j.). 

    § 2.1. Siedzibą ZEASiP jest lokal  108 i 109 znajdujący się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 

w Lubiczu Górnym przy ul. Piaskowej 23. 

   2. ZEASiP używa podłużnej pieczęci o treści: „Zespół Ekonomiczno - Administracyjny 

Szkół i Przedszkoli w Lubiczu”. Na pieczęci mogą być również zamieszczone: dane 

teleadresowe, numer regonu i NIP. 

   3. Zespół może używać nazwy skróconej o następującej treści „ZEASiP w Lubiczu”. 

   § 3.1. Ilekroć w statucie jest mowa o Dyrektorze należy przez to rozumieć odpowiednio 

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. 

   2. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć także przedszkole. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział II 

Cele i zakres działania 

 

   § 4. Celem działania ZEASiP jest obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych, 

organizacyjnych i administracyjnych: 

1) Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym; 

2) Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie; 

3) Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym; 

4) Szkoły Podstawowej w Złotorii; 

5) Szkoły Podstawowej w Gronowie; 

6) Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym; 

7) Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz. 

   § 5.1. Działalność ZEASiP nie narusza właściwości organów Gminy jako organu 

prowadzącego szkoły. 

   2. Realizując cel, o którym mowa w § 4. ZEASiP działa zgodnie z Uchwałami Rady Gminy 

i obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

Rozdział III 

Zadania Zespołu 

 

   § 6. Przedmiotem działania ZEASiP jest: 

1) realizacja planowanych zadań oświatowych; 

2)  opracowanie projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek wraz z dyrektorami 

     placówek oświatowych; 

3)  prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół; 

4)  prowadzenie księgowości i finansów ZEASiP i obsługiwanych jednostek; 

5)  kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej w obsługiwanych jednostkach; 

6)  prowadzenie gospodarki kasowej ZEASiP i obsługiwanych jednostek; 

7)   przygotowanie list płac i organizowanie wypłat wynagrodzeń pracowników ZEASiP  

      i obsługiwanych jednostek; 

8)   sporządzanie dokumentacji ZUS pracowników ZEASiP i obsługiwanych jednostek; 

9)   współpraca z organem nadzoru pedagogicznego; 

10) nadzór nad działalnością placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubicz 

       w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

        z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

11) przeprowadzanie czynności w zakresie obsługi postępowań egzaminacyjnych  

      dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego;  

12) wykonywanie czynności proceduralnych w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora 

      szkoły; 

13) organizacja i prowadzenie postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły; 

14) wstępna ocena arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli składanych przez dyrektorów; 

15) realizacja zadań związanych ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych 

      Pracowników; 

16) realizacja programów rządowych w zakresie oświaty; 

17) opracowywanie i realizacja programów i projektów dotyczących oświaty finansowanych 

      z różnych źródeł, w tym z funduszy unijnych; 

18) gromadzenie danych i przetwarzanie ich do Systemu Informacji Oświatowej; 

19) prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej obsługiwanych jednostek; 



20) prowadzenie „Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych” oraz Rejestru Obowiązku 

       Nauki; 

21) organizacja i nadzór nad dowozem uczniów do szkół; 

22) opracowywanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań oświatowych i innych sprawozdań 

       wymaganych przepisami; 

23) przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów oraz materiałów 

       informacyjnych dotyczących oświaty; 

24) współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych placówek 

       oświatowych (konkursy, turnieje); 

25) współdziałanie z Radą Gminy i jej komisjami; 

26) współdziałanie z GOPS i innymi instytucjami w sprawach dotyczących uczniów szkół; 

27) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy. 

   § 7.1. Bieżącą działalnością ZEASiP kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, 

zarządza mieniem i jest odpowiedzialny za wszelkie sprawy, którymi zajmuje się ZEASiP. 

   2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lubicz, który jest zwierzchnikiem służbowym 

Dyrektora. 

   3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta 

Gminy Lubicz. 

   4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) bieżący nadzór nad wykonywaniem wszystkich zadań ZEASiP; 

2) organizowanie pracy podległym pracownikom ZEASiP; 

3) organizacja planu finansowego; 

4) współdziałanie z dyrektorami szkół; 

5) składanie informacji Wójtowi na temat finansowej i bieżącej działalności ZEASiP. 

   5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego oraz pozostałych 

pracowników ZEASiP.  

   6. Dyrektor ZEASiP w imieniu jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa 

wobec pracowników ZEASiP - jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich 

pracowników ZEASiP i pełni role pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

   7. Organizację ZEASiP określi „Regulamin organizacyjny” opracowany przez Dyrektora. 

   § 8. Wymagane kwalifikacje i zasady wynagrodzenia pracowników ZEASiP określają 

przepisy dotyczące wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych samorządu 

terytorialnego oraz regulaminy wynagradzania pracowników jednostki. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 

 

   § 9.1.ZEASiP jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych oraz w ustawie 

o rachunkowości. 

   2. Podstawą działalności ZEASiP jest roczny plan finansowy. 

   3. Procedury ustalania i zmiany planu finansowego określają odrębne przepisy. 

   4. ZEASiP posiada odrębny rachunek bankowy. 

 

 

 

 



Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

   § 10. Przy oznakowaniu akt i spraw Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół                    

i Przedszkoli w Lubiczu używa symbolu „ZEASiP”. 

 

   §  11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Gminy Lubicz. 

   § 12. Statut wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu                          

w sposób zwyczajowo przyjęty, określony w § 65 ust.1 Statutu Gminy Lubicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


