
Zarzqdzenie NrG6/B/2017 
Burmistna Miasta i Gminy Serock 

z dnia . .j.'?. qr%. .2017r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego 
Zespolu Obshgi Szkdl i Przedszkoli w Serocku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie grninnyrn 
(Dz. U z 2016 r. poz. 446 t. j.) oraz $ 9 ust. 6 statutu Zespolu Obshgi Szk6l i Przedszkoli 
w Serocku, stanowiqcego zalqcznik do Uchwdy Nr 260KXIVl2016 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 wrzeinia 2016r. w sprawie okreSlenia jednostki obslugujqcej i jednostek 
obslugiwanych w grninie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespolu Obslugi Szk6l 
i Przedszkoli w Serocku zanqdzarn, co nastqpuje: 

0 1 
Opiniujq pozytywnie projekt Regulaminu Organizacyjnego Zespoh Obslugi Szk& 
i Przedszkoli w Serocku w brmieniu stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

9 2  
Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Dyrektorowi Zespolu Obslugi Szk6l i Przedszkoli 
w Serocku. 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zal$cnik 
do Zarqdzenia Nr 66/BL!017 

Rurmisbza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 30 maja 2017r. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Zespolu Obslugi Szkdl i Przedszkoli w Serocku 

Rozdzial I 

Postanowienia ogdlne 

Regulamin organizacyjny okreila szczeg6lowy zakres zadat?, podzial czynnoici i podlegloici 
sluibowej pracownik6w zatrudnionych w Zespole Obshgi Szkdl i Przedszkoli w Serocku. 

1. Zesp61 Obslugi Szkbl i Przedszkoli w Serocku zwany w dalszej czqici regulaminu 
,,Zespolem" jest jednostkq organizacyjnq gminy Miasto i Gmina Serock, nie posiadajqcq 
osobowoSci prawnej. 

2. Zespbl funkcjonuje jako jednostka budzetowa. 
3. Siedziba Zespdu znajduje siq w Serocku , przy ul. T. Koiciuszki 15. 
4. Terenem dzialania Zespolu jest obszar administracyjny gminy Miasto i Gmina Serock. 

§ 3 
Zesp64 funkcjonuje na podstawie: 

1. Uchwaly Nr 142/XXV/95 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 listopada 1995r. w sprawie 
utworzenia Zespolu Obslugi Szk64 i Przedszkoli z p6h .  zm. 

2. Statutu Zespdu. 
3. Niniejszego regulaminu. 

§ 4 
1. Zesp64 prowadzi wsp6lnq obslugq administracyjng finansowq i organizacyjnq jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy Serock dzialajqcych w systemie oiwiaty. 
2. W ramach wspblnej obslugi Zespbl wykonuje w caloici obowiqzki w zakresie rachunkowoici 

i sprawozdawczoici jednostek obslugiwanych. 

§ 5 
1. Gospodarujqc irodkami publicmymi, Zesp6l wykonuje zadania w sposbb zgodny z 

przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowoSci i ustawy - Prawo 
zambwieti publicznych. 

2. Zesp61 ma okreilone wewnqtrzne zasady prowadzenia rachunkowoici. 
Przy podejmowaniu decyzji w zakresie swojej dzialalnoici kieruje siq interesem 
ekonomicznym i spolecznym. 



3) nagradza pracownik6w i odpowiada za dyscyplinq i warunki pracy pracownik6w. 

§ 8 
1. Do kompetencji Dyrektora nalew: 

1) organizowanie, kierowanie, nadzorowanie pracy Zespdu oraz reprezentowanie go na 
zewnqtrz, 

2) wspblpraca z organem prowadqcym jednostki oiwiatowe, dyrektorami obslugiwanych 
jednostek oiwiatowych, organem sprawujqcym nadz6r pedagogicmy oraz innymi jednostki w 
sprawach dotycqcych oiwiaty, 

3) opracowywanie projekt6w uchwal dotycqcych oiwiaty, 
4) wykonywanie uchwal Rady Miejskiej w Serocku, zarqdzeri Burmistrza, 
5) prowadzenie spraw zwipanych z tworzeniem, likwidacjq i reorganizacjq szk64 i placdwek 

04wiatowych prowadzonych przez Miasto i Gminq Serock, 
6) prowadzenie spraw zwiqzanych z organizacjq jednostek oiwiatowych, 
7) nadz6r nad obslugq finansowo-ksiqgowq wykonywanq przez Zesp61 na rzecz obslugiwanych 

jednostek oiwiatowych, 
8) zglaszanie dyrektorom jednostek oiwiatowych uwag i wnioskdw z przeprowadzonych 

czynnoici nadzoru w rarnach kompetencji wynikajqcych ze statutu, 
9) przedkladanie Burmistrzowi propozycji kandydatur dyrektor6w jednostek oiwiatowych do 

nagr6d i wyr6znier5, 
10) udzielanie odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne oraz skargi i wnioski, 
11) prowadzenie w porozumieniu z dyrektorami szk61, spraw z zakresu dowozenia ucznibw do 

szka, 
12) wykonywanie innych zadah na polecenie lub z upowainienia Burmistrza, 

2. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy Gl6wnego Ksiqgowego oraz pracownik6w Zespolu, 
3. W czasie nieobecnoici dyrektora - zadania, kompetencje i uprawnienia przejmuje G16wny 

Ksiqgowy, bqdi osoba upowainiona przez Dyrektora 

G16wny ksiegowy Zespolu 

1. Zespdl Obslugi Szk61 i Przedszkoli w Serocku zapewnia realizacjq zadari gMwnego 
ksiqgowego dla jednostek obslugiwanych. 

2. Dyrektor Zespolu powierza Gl6wnemu Ksiqgowemu odpowiedzialnoiC za gospodarkq 
fmansowq oraz rachunkowoS6 i sprawozdawczoSC jednostek obslugiwanych. 

3. Gl6wny ksiqgowy kieruje bezpoirednio caloksztaltem prac i spraw prowadzonych w kom6rce 
ksiqgowoici oraz w kom6rce kadrowo - placowej w zakresie placowym, ponosqc 
jednoczeinie odpowiedzialnoi6 za ich funkcjonowanie zgodnie z obowiqzujqcyrni przepisami 
prawa. 

4. Gl6wny ksiqgowy wsp6lpracuje ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Serock oraz bankiem 
obslugujqcym rachunki bankowe obslugiwanych jednostek oiwiatowych i Zespdu. 

5. Gl6wny Ksiqgowy okreila zakres obowiqzk6w i odpowiedzialnoi6 Zastepcy Gl6wnego 
Ksiqgowego. 








