
UCHWAtA Nr 260/XXIV/2016 

RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 29 wrzeinia 2016r. 

w sprawie okreilenia jednostki obstugujqcej i jednostek obstugiwanych w gminie Miasto 

i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespotu Obstugi Szkot i Przedszkoli w Serocku 

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. lob ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 

pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2016r. 

poz. 446) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorzqdzie 

gminnym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) Rada Miejska w Serocku 

uchwala, co nastqpuje: 

9 1 
Okreila siq Zespot Obstugi Szkot i Przedszkoli w Serocku jako jednostkq obstugujqcq 

jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Serock dziatajqce w systemie oiwiaty. 

9 2 
OkreSla sic, iz  jednostkami obstugiwanymi przez podmiot, o ktorym mowa w 9 1 sq: 

1) Samorzqdowe Przedszkole im. Krasnala Hatabaty w Serocku, 
2) Samorzqdowe Przedszkole w Zegrzu, 

3) Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w Serocku, 

4) Szkota Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, 

5) Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku, 

6) Zespot Szkolno - Przedszkolny w Woli Kietpinskiej, 
7) Zespot Szkot w Zegrzu. 

9 3  
Zakres obowiqzkow powierzonych jednostce obstugujqcej okreila statut Zespotu Obstugi 

Szkot i Przedszkoli w Serocku. 

9 4  
Statut Zespotu Obstugi Szkot i Przedszkoli w Serocku nadany Uchwatq Nr 142/XXV/95 Rady 

Miejskiej w Serocku z dnia 15 listopada 1995r. z poin. zm. otrzymuje brzmienie zgodnie 

z zatqcznikiem do niniejszej uchwaty. 

9 5 
Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

9 6  
Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017r. 

9 7  
Uchwata podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do uchwaty w sprawie okreflenia jednostki obstugujqcej i jednostek 
obstugiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany statutu Zespotu Obstugi Szk& 
i Przedszkoli w Serocku 

Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym; gmina moie 

zapewnit wspolnq obstugq, w szczegolnoici administracyjnq, finansowq i organizacyjnq, 

jednostkom organizacyjnym gminy zaliczonym do sektora finansow publicznych, gminnym 
instytucjom kultury, innym zaliczanym do sektora finansow publicznych gminnym osobom 
prawnym utworzonym na podstawie odrqbnych ustaw w celu wykonywania zadan 

publicznych z wytqczeniem przedsiebiorstw, instytutow badawczych, bankow, spotek prawa 
handlowego. 

Rada gminy okreila w drodze uchwaty, w szczegolnoJci: 

- jednostki obstugujqce, 

- jednostki obsiugiwane, 

- zakres obowiqzkow powierzonych jednostkom obstugujqcym w ramach wspolnej obstugi. 
Dotychczasowe jednostki obsiugi ekonorniczno - administracyjnej szk62 i placowek, 

utworzone na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oiwiaty, muszq by6 dostosowane do 

obowiqzujqcych przepisow w ciqgu roku od dnia wejScia w iycie ustawy. 

W zwiqzku z powyiszym w niniejszej uchwale okreSla sie Zespot Obstugi Szkot 

i Przedszkoli w Serocku jako jednostkq obstugujqcq jednostki organizacyjne Miasta i Gminy 
Serock dziatajqce w systemie oSwiaty oraz wskazuje jednostki obstugiwane. Zakres 
obowiqzkow powierzonych jednostce okreila statut Zespotu Obstugi Szkot i Przedszkoli 

w Serocku. 



Zatqcznik do uchwaty Nr 260/XXIV 12016 

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 wrzefnia 2016 r. 
w sprawie okreflenia jednostki obstugujqcej i jednostek 
obstugiwanych w gmlnie Miasto i Gmina Serock oraz 
zmiany Statutu Zespotu Obstugi Szk6t i Przedszkoli 
w Serocku 

STATUT 

Zespotu Obstugi Szkot i Przedszkoli w Serocku 

Postanowienia og6lne 

i 0 1 
Zespot dbstugi Szkot i Przedszkoli w Serocku zwany dalej Zespotem jest jednostkq 

organizadyjnq gminy Miasto i Gmina Serock, nieposiadajqcg osobowoici prawnej, dziatajqcq 

jako jedn stka budietowa. i' 

Siedziba ifespotu jest miasto Serock. 

Terenem bziatania Zespotu jest obszar administracyjny gminy Serock. 

Nadzor oiganizacyjny, merytoryczny i finansowy nad Zespotem sprawuje Burmistrz Miasta 

i Gminy ~erock. 

Zespot u i iwa pieczeci z petnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby. 

IlekroC w qtatucie jest mowa o: 

1) ~ d i n i e  - naleiy przez to  rozumiek grning Miasto i Gmina Serock 

2) Bul(mistrzu - naleiy przez to rozurniet Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

3) ~ ~ I e k t o r z e  - naleiy przez to  rozumiet Dyrektora Zespotu Obstugi Szk6t i Przedszkoli 

w Serocku 



4) Szkotach - nalezy przez to rozumied szkoty i przedszkola prowadzone 
Miasto i Gmina Serock 

Zadania Zespoiu 

9 7  
Zesp6t prowadzi wspolnq obslugq administracyjnq, finansowq i organizacyjn? jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy Serock dziatajqcych w systemie oiwiaty. ~ 
5 8  

1. Dziatania Zespotu w zakresie obstugi administracyjno - organizacyjnej obe-mujq: 

1) prowadzenie spraw zwiqzanych z tworzeniem, likwidacjq i reorganieacjq szkot 

i placowek oiwiatowych prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serocc, 

2) prowadzenie ewidencji szkoi i placowek niepublicznych na terenie gminy, 

3) prowadzenie ewidencji szkot i placowek publicznych prowadzonych przez osoby 
fizyczne lub osoby prawne inne n i i  jednostki samorzqdu terytorialnego na terenie 

gminy, 
4) opracowywanie projektow uchwat dotyczqcych oiwiaty, 

5) analizq i przygotowywanie do zatwierdzenia projektow arkuszy organizacy, nych, 

6) prowadzenie spraw zwiqzanych z powierzaniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora 
lub innego stanowiska kierowniczego szkoty lub placowki, ocenq pracy tjyrektorow 

szkot, 

7) wsp62prace z organem nadzoru pedagogicznego w sprawach zwiqzanych 

z dokonywaniem oceny pracy dyrektorow, 

8) prowadzenie bazy danych oiwiatowych w zakresie wynikajqcym z ustawy o systemie 
informacji oiwiatowej oraz nadzorowanie dziatan szkot w tym zakresie, 

9) prowadzenie spraw zwiqzanych z awansem zawodowym nauczycieli, 
10) prowadzenie spraw zwiqzanych z dofinansowaniem doksztatcania za odowego 

nauczycieli, 

mtodocianych pracownikow, 

I. 
11) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania kosztow przygotowania za odowego 

12) realizacjq zadan z zakresu kontroli spetniania obowiqzku szkolnego i obow qzku nauki 

mtodzieiy w wieku 16-18 lat, 

13) organizowanie dowozenia uczniow do szkot, 

14) wspbtdziatanie z dyrektorami szkot i wtaiciwymi jednostkami organizacyj ymi gminy 
w sprawie remontow i inwestycji, 

15) petnienie roli centrum informacyjnego w zakresie organizacyjnym, fi ansowym 

i kadrowym obstugiwanych szkot, 

16) koordynowanie na terenie gminy dziaian w zakresie oiwiaty, < 
17) reprezentowanie interesow obstugiwanych szk6t wobec organow Gminy. 1 



2. Dziatania Zespotu w zakresie obstugi finansowej obejmujq: 

1) zapewnienie obstugi finansowo - ksiegowej Zespotu i jednostek obstugiwanych, 

2) prowadzenie gospodarki finansowej Zespotu oraz jednostek obstugiwanych zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami prawa, w szczegolnoici z ustawq o rachunkowofci, 
ustawq o finansach publicznych oraz z przepisami wykonawczymi dotyczqcymi 

jednostek budietowych, 

3) planowanie zadan, prowadzenie statystyki oraz sporzqdzanie dla kazdej jednostki 
odrebnych sprawozdari finansowych i budietowych oraz rozliczeh w zakresie zadari 

rzeczowych, funduszu ptac, zaktadowego funduszu fwiadczeri socjalnych, 

4) opracowywanie planow finansowych Zespotu oraz ich zmian, wspoipraca 

z dyrektorami jednostek obstugiwanych w zakresie sporzqdzania planow finansowych 
tych jednostek oraz zmian w planach, 

5) prowadzenie spraw zwiqzanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji niepublicznym 
szkotom i placowkom bqdqcych w ewidencji prowadzonej przez gmine Serock oraz 

dokonywanie rozliczen w tym zakresie pomiedzy gminq Serock a innymi gminami. 

3. Dziatania Zespotu w zakresie obstugi kadrowej obejmujq: 

1) prowadzenie akt osobowych pracownikbw Zespotu oraz dyrektorow szkot 
obstugiwanych oraz koordynowanie i nadzorowanie wykonywania przez szkoiy 
obowiqzkow pracowniczych w zakresie zasad i warunkow zatrudniania 

i wynagradzania pracownikow szkot, 

2) organizacje wyptat wynagrodzen, rozliczanie wynagrodzen i innych naleznoici 

z tytutu zawartych stosunkow pracy i umow cywilnoprawnych, odprowadzanie 

naleinych podatkow i sktadek oraz innych potrqcen od wynagrodzen, 

3) zgtaszanie i wyrejestrowywanie pracownikow oraz osob zatrudnionych na podstawie 
umow cywilnoprawnych w zakresie ubezpieczeh spotecznych i uberpieczenia 

zdrowotnego, 

4) sporzqdzanie zafwiadczen do celow emerytalno - rentowych oraz innych celow na 
wniosek pracownikow. 

4. W ramach wspolnej obstugi Zespot wykonuje w catoici obowiqzki w zakresie 
rachunkowoici i sprawozdawczoSci jednostek obstugiwanych. 

Organizacja Zespotu 

1. Pracami Zespotu kieruje Dyrektor. 
2. Dyrektor zarzqdza i reprezentuje Zesp6t na zewnqtrz. 

3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz. 

4. Dyrektor jest kierownikiem zaktadu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy 

i wykonuje wszystkie czynnoici wynikajqce ze stosunku pracy wobec pracownikow 

Zespotu. 



5. Zesp6t realizuje swoje zadania przy pomocy gtownego ksiqgowego oraz pozostatych 

pracownikdw. 

6. Szczegolowq organizacjq i zasady funkcjonowania Zespotu okrefla regulamin 

organizacyjny zatwierdzany przez Dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Burmistrza. 

Postanowienia koricowe 

§ 10 

Zmiany w statucie dokonuje sic w ttybie wtafciwym do jego uchwalenia. 

8 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem majq zastosowanie powszechnie 

obowiqzujqce przepisy prawa. 




