
UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 994 ze zmianami) oraz w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

statut Gminnego Zespołu Oświaty w brzmieniu

§ 1. 1 Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach jest samorządową jednostką budżetową gminy Pawłowice, 
działającą na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą”;

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);

c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

2. Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach prowadzi działalność na terenie gminy Pawłowice.

3. Siedziba Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach mieści się w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 65.

4. Pełna nazwa jednostki brzmi:. Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach.

5. Jednostka może używać skrótu: GZO.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Gminnego Zespołu Oświaty jest prowadzenie, jako jednostka obsługująca,
o której mowa w art.10 a pkt 1, art. 10 b ust 2 pkt 1 ustawy, wspólnej obsługi na rzecz jednostek obsługiwanych 
wskazanych w odrębnej uchwale Rady Gminy Pawłowice.

2. GZO prowadzi obsługę, o której mowa w ust. 1, nie naruszając postanowień art. 10 c ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.

3. Nadzór nad działalnością Gminnego Zespołu Oświaty sprawuje Wójt Gminy Pawłowice.

§ 3. 1. Działalnością Gminnego Zespołu Oświaty kieruje Dyrektor, który reprezentuje GZO na zewnątrz
i dokonuje czynności prawnych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

2. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania wykonuje posiadający umocowanie pracownik GZO.

§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania GZO określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wójta 
Gminy.

§ 5. 1. GZO w ramach swojej działalności realizuje zadania  w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej obejmującej:

1) całość obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,

2) prowadzenie obsługi finansowej w całości,

3) prowadzenie obsługi systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz z pochodnymi,

4) w zakresie administracyjno-organizacyjnym prowadzenie bazy danych SIO zgodnie z ustawą o systemie 
informacji oświatowej,

5) obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Pawłowicach zgodnie z zawartą 
umową dla pracowników samorządowych, emerytów , rencistów i nauczycieli zatrudnionych w jednostach 
i instytucjach gminy Pawłowice.

§ 6. 1. GZO prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych
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2. Gospodarka finansowa realizowana jest według zasad obowiązujących jednostkę budżetową.

§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej GZO jako jednostki budżetowej jest roczny plan finansowy 
sporządzony przez Dyrektora w ramach środków przyznanych z budżetu gminy.

2. GZO posiada odrębny rachunek bankowy, którym dysponuje samodzielnie.

§ 8. GZO stosuje w planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zasady określone
w odrębnych przepisach.

§ 9. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/377/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie  
statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Szaweł
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