
Uchwała Nr XXXV/301/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia  28 kwietnia 2005 roku

w sprawie:  uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku  
                     

Na podstawie   art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  i  art.  41  ust.  1,  art.  42 ustawy z  dnia  8  marca  1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 994, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr  67, poz. 329,
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz.
1126, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr
41, poz. 362, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 113, poz. 984, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz.
1320, Nr  141, poz. 1185, Nr  200, poz. 1683, z 2003r., Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz.
1304, Nr 203, poz. 1966)

ustala się co następuje:

§ 1

Uchwala się:  Statut Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

I. Postanowienia ogólne

§ 2

Miejsko-Gminny  Zespół  Oświaty,  zwany  dalej  zespołem  jest  gminną  jednostką
organizacyjną działającą na podstawie:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,

poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003r. Nr

118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)
 ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,

poz. 148 z późniejszymi zmianami)
 innych obowiązujących przepisów ustawowych
 niniejszego statutu.

II. Zakres działania i zadania Zespołu

§ 3

Zespół działa na terenie Gminy Drezdenko.



§ 4

Celem  działania  Zespołu  jest  obsługa  i  nadzór  w  zakresie  spraw  finansowych,
organizacyjnych i administracyjnych:

1. gminnych szkół podstawowych,
2. publicznego przedszkola,
3. gminnych gimnazjów

§ 5

1. Zespół  wykonuje  zadania  wynikające  z  ustawy  o  systemie  oświaty,  Karty
Nauczyciela, przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz szkół na terenie gminy
Drezdenko  oraz  sprawuje  nadzór  nad  ich  działalnością  w  zakresie  spraw
finansowych i administracyjnych.

2. Nadzorowi podlega w szczególności:
- prawidłowość dysponowania  przyznanymi szkołom i  przedszkolom środkami

budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
- przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i

higieny pracowników i uczniów,
- przestrzeganie organizacji pracy szkół i przedszkoli.

3. W  ramach   nadzoru  dyrektor  Zespołu  i  upoważnieni  przez  niego  pracownicy
Zespołu  mają  prawo  wstępu  do  nadzorowanych  jednostek  i  prawo  wglądu  do
dokumentacji dotyczącej realizacji planów finansowych.

4.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
- przygotowanie  zbiorczych  planów  budżetowych  gimnazjów,  szkół

podstawowych, przedszkola, dowozu dzieci do szkół i zespołu ,
- prowadzenie  księgowości  dla  wszystkich  placówek  oświatowych  oraz

sporządzanie sprawozdań finansowych w tym zakresie,
- sporządzanie  list  płac  dla  pracowników  placówek  oświatowych  oraz

sprawozdań w tym zakresie,
- opracowywanie  koncepcji  funkcjonowania  oświaty  w  gminie  oraz

przygotowywanie propozycji rozwiązań merytorycznych dla jej organów,
- opracowywanie  sprawozdań,  analiz  i  informacji  w  przedmiocie  swego

działania,
- sprawowanie  bieżącego  nadzoru  w  zakresie  spraw  organizacyjnych,

gospodarczych  i  finansowych  nad  gimnazjami,  szkołami  podstawowymi,
gimnazjami, przedszkolami,

- prowadzenie  spraw związanych z  bezpieczeństwem środków transportu  oraz
opieki przy dowozach uczniów do szkół,

- prowadzenie  spraw  osobowych  dyrektorów  i  kierowników  nadzorowanych
placówek oraz pracowników Zespołu,

- opiniowanie  do  zatwierdzenia  rocznych arkuszy organizacyjnych gimnazjów,
szkół podstawowych i przedszkoli,



- prowadzenie przetargów,
- prowadzenie  spraw  związanych  z  organizacją  konkursu  na  dyrektorów  i

kierowników gminnych placówek oświatowo-wychowawczych z wyłączeniem
czynności przewidzianych w art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty,

- prowadzenie  stypendiów  szkolnych,  spraw  związanych  z  przyznaniem
stypendiów szkolnych, 

- nadzór nad zbieraniem danych osobowych SIO
- współpraca  z  urzędami,  instytucjami  w  zakresie  spraw  prowadzonych przez

Zespół.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 6

1. Pracami Zespołu kieruje dyrektor, którego zatrudnia Burmistrz  Miasta i Gminy.

2. Przełożonym służbowym dyrektora jest Burmistrz Miasta i Gminy.

3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Zespołu oraz wykonuje czynności prawne
wynikające z przepisów prawa w stosunku do pracowników Zespołu, dyrektorów i
kierowników  podległych  placówek  oświatowych,  z  wyłączeniem  powierzenia
funkcji dyrektorów i kierowników i odwoływania ich z tej funkcji.

4. Dyrektor Zespołu może wydawać dyrektorom nadzorowanych jednostek doraźne
zalecenia  oraz zgłaszać uwagi  i  wnioski  wynikające z  prowadzonych czynności
nadzorczych.

§ 7
Strukturę wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora
Zespołu i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko.

IV. Mienie i finanse

§ 8

Zespół prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach
ustalonych dla jednostek budżetowych określonych w ustawie o finansach
publicznych.

§ 9

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dla Oświaty zatwierdzony
przez Burmistrza. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku
zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi.



§ 10

Majątek Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty i jednostek oświatowych stanowi
własność Gminy Drezdenko.

§ 11

MGZO używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty
ul. Ogrodowa 1

66-530 Drezdenko

§ 12

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego
nadania.

§ 13
Traci moc dotychczasowy Statut Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku uchwała
Nr XXII/163/00 Rady Miejskiej  w Drezdenku z  dnia  27 czerwca 2000 roku,  uchwała Nr
XLVII/377/02 z dnia 24 września 2002 roku oraz Nr XIV/102/03 z dnia 26 września 2003
roku w sprawie zmian statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/Jerzy Skrzypczyński




