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UCHWAŁA N r XX|X/306 l 2ot3

Rady Miejskiej w Brzozowie

z dnia 25 kwietnia 2OI3 r.

w sprawie nadania statutu Zespotowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkót w Brzozowie

Na podstawie art.78 ust.2 pl< t.9lit.,,h" ustawy z dnia 8 marca 799Or. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2007r nr 742, poz.7597 z póź n. zm.) oraz art. 77 ust.2 i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz. U. z 2009r. nr 757, poz.724o z póź n. zm.)oraz art.S ust.
9 ustawy z dnia 7 wrzeŚ nia 7997 r. o systemie oś wiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz,2572 z póź n. zm.)

Rada Miejska w Brzozowie

uchwala, co nastę puje:

Rozdział  l

Postanowienia ogólne

§r

Zespół  Ekonomiczno- Administracyjny Szkól w Brzozowie zwany dalej ZEAS dział a w szczególnoś ci na

podstawie nastę pują cych przepisów:

L. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą dzie gminnym (Dz. U. z ż 0oI r. nr L42, poz.1591

z poź n. zm.|

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych( Dz. U.

póź n. zm.)

Ustawy z dnia 7 wrześ nia 1991 r. o systemie oś wiaty (Dz. U.

z póź n. zm.|

4. Uchwał y Rady Miejskiej

5. Niniejszegostatutu.

§2

ZEAS w Brzozowie jest jednostką  budż etową  Gminy Brzozów i dział a na terenie Gminy Brzozów.
Obejmuje swoją  dział alnoś cią  nastę pują ce placówki oś wiatowe:

1) Szkoł a Podstawowa Nr 1w Brzozowie

2|  Szkoł a Podstawowa w Zmiennicy

3) Gimnazjum nr 1w Brzozowie

4|  Zespół  Szkół  w Górkach

2,

3.

z2OO9 r. nr 3.57, poz.L}49 z

z 2OO4 r. nr 256, poz.2572



5) Zespół  Szkół  w Grabownicy Starzeń skiej

6) Zespół  Szkół  Nr 1 w Humniskach

7) Zespół  Szkół  Nr 2 w Humniskach

8) Zespół  Szkół  Nr 1 w Przysietnicy

9) Zespół  Szkół  Nr 2 w Przysietnicy

10) Zespół  Szkół  w Starej Wsi
11) Zespół  Szkół  w Turzym Polu

!2) Przedszkole Samorzą dowe Nr 1 Brzozów

13) Przedszkole Samorzą dowe Nr 2 Brzozów

14) Przedszkole Samorzą dowe w Grabownicy Starzeń skiej
15) Przedszkole Samorzą dowe Nr 1 w Humniskach

16) Przedszkole Samorzą dowe nr 2 w Humniskach

17|  Przedszkole Samorzą dowe w Starej Wsi

18) Przedszkole Samorzą dowe w Przysietnicy

§r

Nadzór nad dział alnoś cią  ZEAS w Brzozowie sprawuje Burmistrz Brzozowa, któremu Dyrektor
przedstawia sprawozdania z dział a lnoś ci orga nizacyj nej.

§ą

llekroĆ  w niniejszym statucie jest mowa o placówce oś wiatowej - naleź y przez to rozumieć  szkoł ę
a takż e przedszkole.

Rozdzial ll

zakres dział ania i zadania zEAs

§s

ZEAS jest powoł any do prowadzenia stał ej obsł ugi merytorycznej, administracyjnej, organizaryjnej

v i finansowo-księ gowej placówek oś wiatowych dla których organem prowadzą cym jest Gmina
Brzozów.

§s

Do zadań  ZEAS należ y:

1. W zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i organizacyjnych:

1) Prowadzenie akt osobowych pracowników placówek oś wiatowych i pracowników ZEAS

z wyją tkiem akt osobowych dyrektorów placówek oś wiatowych i dyrektora ZEAS.

2|  Współ praca z dyrektorami placówek oś wiatowych z zakresie realizacji rzą dowych
programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji

3}  Prowadzenie bazy danych oś wiatowych w zakresie zadań  przewidzianych dla organu
prowadzą cego - System lnformacji Oś wiatowej



4|  Prowadzenie nadzoru nad remontami oraz sprawami technicznymi w jednostkach

oś wiatowych z uwzglę dnieniem prowadzenia ksią ż ek obiektu budowlanego
5) Nadzór nad dowozem uczniów do szkól

6) Przygotowywanie na potrzeby Burmistrza Brzozowa niezbę dnych materiał ów i informacji

dotyczą cych oś wiaty i wychowania

2. W zakresie spraw finansowo- księ gowych obsł ugiwanych placówek oś wiatowych:

1) Prowadzenie obsł ugi finansowo-księ gowej dochodów i wydatków obsł ugiwanych
placówek oś wiatowych, w tym w szczególnoś ci:

a) Przedstawienie Burmistrzowi Brzozowa jednostkowych wniosków w sprawie zmian
w planach finansowych placówek oś wiatowych,

b) Sporzą dzanie jednostkowych sprawozdań  i informacji opisowych z wykonania planów

finansowych obsł ugiwanych placówek oś wiatowych, zgodnie z obowią zują cymi
w tym zakresie przepisami,

c) Sporzą dzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań  GUS

2|  Prowadzenie rachunkowoś ci obsł ugiwanych placówekoś wiatowych z uwzglę dnieniem:
a) Ogólnych przepisów okreś lają cych zasady rachunkowoś ci obowią zują ce

w obsł ugiwanych placówkach oś wiatowych,

b) Dokumentacji wewnę trznej sporzą dzonej przez dyrektorów placówek oś wiatowych,
opisują cej przyję te w nich zasady rachunkowoś ci (polityka rachunkowoś ci),

c) lnstrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księ gowych,

zatwierdzonych do stosowania przez dyrektorów obsł ugiwanych placówek

oś wiatowych,

d) Sprawowania bież ą cej kontroli i analizowania realizacji planów finansowych
obsł ugiwa nych placówek,

e) Gromadzenia i przechowywania dowodów księ gowych oraz pozostał ej dokumentacji
finansowej obsł ugiwanych jednostek zgodnie z obowią zują cymi przepisami

w sprawie przechowywania akt oraz przekazywania akt do skł adnicy akt,

f) lnformowanie dyrektorów placówek oś wiatowych o zmianach w przepisach

dotyczą cych spraw finansowych oraz obowią zują cych zasadach rach un kowoś ci,
3) Prowadzenie obsł ugi pł acowej placówek oś wiatowych , w tym:

a) Sporzą dzanie list wynagrodzeń  pracowników zatrudnionych w obsł ugiwanych
jednostkach na podstawie aktów prawnych, niezbę dnych przy naliczaniu
wynagrodzeń  w oś wiacie i dokumentacji kadrowej

b) Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników

obsł ugiwa nych placówek oś wiatowych,

c) Dokonywanie wymaganych rozliczeń  z Zakł adem Ubezpieczeń  Społ ecznych oraz
Urzę dem Skarbowym

d) Sporzą dzanie wymaganych sprawozdań  zgodnie z obowią zują cymi w tym zakresie

przepisami;

4|  Prowadzenie obsł ugifinansowo- księ gowej Zaktadowego Funduszu Ś wiadczeń  Socjalnych

obslugiwa nych placówek oś wiatowych



§7

ZEAS prowadzi i przechowuje dokumentację  finansową  zgodnie z odrę bnymi przepisami.

Rozdziat lll

Gospodarka finansowa

§s

ZEAS prowadzony w formie jednostki budż etowej prowadzi gospodarkę  finansową  na zasadach

przewidzianych w przepisach o finansach publicznych i rachunkowoś ci.

§9

odpowiedzialnoś ć  za gospodarkę  finansową  ZEAS ponoszą  Dyrektor i w zakresie mu powierzonych -
Gł ówny Księ gowy.

' 
uro

Dział alnoś ć  ZEAS finansowana jest z budż etu Gminy Brzozów.

§11

Podstawą  gospodarki finansowej ZEAS jest roczny plan finansowy opracowany na podstawie uchwał y

budż etowej Rady Miejskiej w Brzozowie Dyrektor ZEAS przedstawia Burmistrzowi zgodnie

z przepisami prawa sprawozdania finansowe w terminach obowią zują cych jednostki samorzą du

terytorialnego.

Rozdział  lV

Stru ktu ra or8a nizacyj na

§12

1. ZEAS zarzą dza Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Brzozowa.

ż . Burmistrz Brzozowa dokonuje czynnoś ciz zakresu prawa pracy wobec Dyrektora.

3. W zakresie zarzą du mieniem Dyrektor dział a jednoosobowo na podstawie petnomocnictwa

udzielonego przez Burmistrza Brzozowa.

§13

t. ZEAS jest zakł adem pracy w rozumieniu przepisów praca pracy

2, Dyrektor ZEAS jest kierownikiem zakł adu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do

pracowników ZEAS

§14

Strukturę  organizacyjną  ZEAS oraz zasady funkcjonowania okreś la Regulamin Organizacyjny ZEAS.



§15

Pracownicy ZEAS wynagradzani są  na zasadach przewidzianych dla pracowników samorzą dowych.

Rozdziat V

postanowienia koń cowe

§16

ZEAS ma prawo do uż ywania pieczę ci o nastę ptlją cej treś ci : Zespół  Ekonomiczno- Adrninistracyjny

Szkół ,36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel. 1343413lt4 NlP 686-10-97-197 Regon 370263000

§17

W korespondencji Zespół 'Ekonomiczno- Administracyjny Szkół  posł uguje się  oznakowanie akt

o symbolu ,,ZEAS"- zgodnie z obowią zu,ją ca instrukcją  kancelaryjną .

§17

Zmiany statutu nastę pują  w trybie wymaganym dla jego ustalenia.

§18

Traci moc uchwał a Nr Vlll/54l95 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 1995r.

§19

Wykonanie uchwaty powierza się  Burmistrzowi Brzozowa. ,

§20

Uchwał a wchodziw ż ycie z dniem podję cia,

stanisł aw pilszat


