
STATUT  GMINNEGO  ZESPOŁU  EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO 
SZKÓŁ   W  RADOMSKU 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.1.Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Radomsku zwany dalej 
„ Zespołem" działa na podstawie Uchwały Nr XIII/45/95 Rady Gminy Radomsko z dnia 10 
listopada 1995r. oraz postanowień niniejszego Statutu.

2.  Zespół  jest  jednostką  organizacyjną  Gminy  Radomsko  prowadzoną  w  formie 
jednostki budżetowej – powołaną do obsługi ekonomicznej, administracyjnej i organizacyjnej 
placówek  oświatowych  (oddziałów  przedszkolnych,  szkół  podstawowych,  gimnazjów, 
zespołów  szkolno-  gimnazjalnych),  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina 
Radomsko.

3. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w skrócie GZEASz. działa na 
terenie Gminy Radomsko.

4. Siedziba Zespołu mieści się w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 34. 

Rozdział II

Cele i zadania Zespołu

§  2.1.  Celem  działalności  Zespołu  jest  prowadzenie  obsługi  ekonomiczno- 
administracyjnej  placówek oświatowych (oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, 
gimnazjów,  zespołów  szkolno-  gimnazjalnych),  dla  których  organem  prowadzącym  jest 
Gmina Radomsko.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)  stałe  usprawnianie  organizacji  administracyjno-finansowej  placówek  oświatowych 

(oddziałów  przedszkolnych,  szkół  podstawowych,  gimnazjów,  zespołów  szkolno- 
gimnazjalnych);

2)  scentralizowana  obsługa  finansowo-księgowa  placówek  oświatowych  (oddziałów 
przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkolno- gimnazjalnych),  a 
w szczególności:

      a) obsługa finansowo- księgowa wydatków bieżących, w tym między innymi wypłat 
wynagrodzeń  i  pochodnych  oraz  ewidencjonowanie  danych  o  zatrudnieniu  i 
wynagrodzeniach,

b) sporządzanie sprawozdań z realizacji swoich zadań,
c) opracowywanie projektów planów finansowych w oparciu o wytyczne Rady i Wójta 

Gminy  oraz  wniosków  dyrektorów  placówek  oświatowych  (oddziałów 
przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkolno- gimnazjalnych);

3)   prowadzenie spraw kadrowych dotyczących dyrektorów i pracowników zatrudnionych w 
placówkach  oświatowych  (oddziałach  przedszkolnych,  szkołach  podstawowych, 
gimnazjach, zespołach szkolno- gimnazjalnych);

4)   prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
5)   prowadzenie zadań wynikających z kompetencji Gminy jako organu prowadzącego;
6)   planowanie i rozliczanie remontów w placówkach oświatowych; 
7)   organizowanie dowozu dzieci do szkół.



Rozdział III

Struktura organizacyjna

§ 3.1. Pracą  Zespołu  kieruje Kierownik.
2. W skład Zespołu ponadto wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)   główny księgowy;
2)   stanowisko ds. oświaty;
3)   stanowisko ds. płac i obsługi kasowej;

3. Kierownik Zespołu wraz z głównym księgowym odpowiada przed Wójtem Gminy za 
prawidłową i  zgodną z  przepisami organizację  i  dyscyplinę pracy Zespołu oraz realizację 
zadań należących do kompetencji tegoż Zespołu.

4. Kierownika  Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
5. Szczegółowy zakres czynności Kierownika oraz jego praw i obowiązków ustala Wójt 

Gminy.
6.  Strukturę  organizacyjną  Zespołu  oraz  zakres  działania  poszczególnych  stanowisk 

określa Regulamin Organizacyjny Zespołu ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez 
Wójta Gminy.  

Rozdział IV

Zasady finansowania Zespołu

§ 4.1. Zespół prowadzi odrębny rachunek bankowy.
2. Koszty utrzymania Zespołu są finansowane z budżetu Gminy Radomsko.
3. Zespół prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.
4.Środki  na  finansowanie  placówek  oświatowych  (oddziałów  przedszkolnych,  szkół 

podstawowych, gimnazjów, zespołów szkolno - gimnazjalnych) przekazywane są z budżetu 
gminy w miarę potrzeb.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 5.1. Kwalifikacje, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu regulują 
odrębne przepisy.

2.  Zespół  używa pieczęci  o brzmieniu:  Gminny Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół   ul. Piłsudskiego 34  97-500 Radomsko.

3. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego nadania.
  


