UCHWAŁA NR XXVI-120/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie
Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku jednostka organizacyjna Gminy Wołomin pod nazwą: „Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie”, powołana Uchwałą nr XIV-259/2003
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2003 r., zwaną dalej „Zespołem”, staje się jednostką
organizacyjną obsługującą w rozumieniu art. 10a i 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 2. 1. Zespół prowadzi obsługę jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania,
prowadzonych przez Gminę Wołomin, tj.:
1) Zespołu Szkół nr 1 w Wołominie, ul. Sasina 33, w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące
im. Wacława Nałkowskiego oraz Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej;
2) Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie, Al. Armii Krajowej 81, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza oraz Gimnazjum nr 2;
3) Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1, w skład którego wchodzi III Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II;
4) Zespołu Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1-go Maja 19, w skład którego
wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP oraz
Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP;
5) Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie, ul. Lipińska 16, w skład którego wchodzi Sportowa Szkoła
Podstawowa nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida oraz Sportowe Gimnazjum nr 5 im. Polskich
Olimpijczyków;
6) Zespołu Szkół w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w
Duczkach im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum w Duczkach im. Jana Pawła II;
7) Zespołu Szkół w Ossowie, ul. Matarewicza 148, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im.
Księdza Ignacego Skorupki w Ossowie oraz Gimnazjum w Ossowie;
8) Zespołu Szkół w Czarnej, ul. Witosa 52, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Czarnej oraz
Gimnazjum w Czarnej;
9) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie, ul. Piłsudskiego 51;
10) Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie, ul.
Poprzeczna 6;
11) Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu, ul. Cichorackiej 8;
12) Szkoły Podstawowej w Zagościńcu, ul. Szkolna 1;
13) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiźnie, ul. Kasprzykiewicza 153, w skład którego
wchodzi Szkoła Podstawowa w Majdanie z siedzibą w Leśniakowiźnie oraz Przedszkole w
Leśniakowiźnie;
14) Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki, ul. Polna 32;
15) Przedszkola nr 5 im. Kota w butach w Wołominie, ul. Broniewskiego 2;
16) Przedszkola nr 6 im. Bajka w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1;
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17) Przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie, ul. Fieldorfa 22;
18) Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie, ul. Piłsudskiego 15;
19) Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, Al. Armii Krajowej 56;
20) Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37.
2. Zespół, jako jednostka obsługująca, zapewnia jednostkom obsługiwanym, o których mowa w ust. 1,
obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę organizacyjną i obsługę finansową, w tym w zakresie
sprawozdawczości i rachunkowości, w tym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 –
6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
3. Zakres obowiązków powierzonych Zespołowi w ramach wspólnej obsługi określa statut.
§ 3. 1. Zespołowi nadaje się statut w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.
2. Traci moc statut Zespołu nadany uchwałą nr XVIII-40/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22
kwietnia 2004 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI-120/2016
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 22 września 2016 r.

Statut
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w
Wołominie
§1.
1. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie, zwany dalej
„Zespołem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Wołomin działającą w formie jednostki
budżetowej.
2. Zespół jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10a i 10b ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym oraz art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty.
3. Zespół prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową jednostek, o których
mowa w art. 10a pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, tj. obsługę jednostek budżetowych działających w
systemie oświaty i wychowania, prowadzonych przez Gminę Wołomin, zwanych dalej
jednostkami.
4. Siedzibą Zespołu jest Wołomin.
§ 2.
Zespół działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
446);
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z
późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
885, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
5) niniejszego Statutu
§ 3.
1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie tych ustaw.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy, stanowiący część
budżetu Gminy Wołomin uchwalonego przez Radę Miejską w Wołominie.
3. Za prawidłową gospodarkę finansową Zespołu odpowiedzialność ponosi dyrektor
Zespołu.
4. Księgowość Zespołu prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla jednostek
budżetowych.
5. Zespół realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych
pracowników.
§ 4.
1. W zakresie obsługi administracyjnej i organizacyjnej obsługiwanych jednostek, Zespół:
1) prowadzi sprawy związane z tworzeniem, likwidacją i przekształcaniem szkół i
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin;
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2) prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwolenia na założenie publicznej
szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
3) prowadzi sprawy związane z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym
uprawnień szkoły publicznej;
4) prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych;
5) przygotowuje projekty uchwał i zarządzeń dotyczących oświaty i wychowania
oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
6) prowadzi sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli na stopień
nauczyciela mianowanego;
7) prowadzi sprawy związane z zatwierdzaniem projektów arkuszy
organizacyjnych szkół i przedszkoli;
8) prowadzi sprawy dotyczące powierzania stanowiska dyrektora, wicedyrektora
lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub w przedszkolu;
9) prowadzi sprawy związane z ocenianiem pracy dyrektorów szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Wołomin;
10) prowadzi sprawy związane z przyznawaniem nagród dyrektorom szkół i
przedszkoli;
11) prowadzi sprawy związane z kontrolowaniem obowiązku nauki;
12) sporządza wymagane przepisami prawa zestawienia i sprawozdania
statystyczne;
13) prowadzi sprawy związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
14) prowadzi sprawy związane z dofinansowaniem kształcenia młodocianych;
15) prowadzi sprawy związane z dowozem uczniów do szkół i dowozem uczniów
niepełnosprawnych;
16) prowadzi obsługę spraw kadrowych pracowników Zespołu oraz pracowników
obsługiwanych jednostek;
17) nalicza i wypłaca wynagrodzenia oraz inne należności z tytułu zawartych
umów o pracę i umów cywilno – prawnych w Zespole i obsługiwanych
jednostkach;
18) prowadzi rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym;
19) współpracuje ze szkołami i przedszkolami w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych;
20) współpracuje ze szkołami i przedszkolami w zakresie realizacji zadań
związanych z Systemem Informacji Oświatowej;
21) sporządza informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminu oraz wynikach nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratora oświaty.
2. W zakresie obsługi finansowej, Zespół:
1) zapewnia obsługę finansowo - księgową Zespołu i jednostek obsługiwanych;
2) prowadzi gospodarkę finansową Zespołu oraz jednostek obsługiwanych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o
rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz z przepisami
wykonawczymi;
3) monitoruje i kontroluje realizację planów finansowych obsługiwanych
jednostek;
4) sporządza dla każdej jednostki odrębnie wymagane sprawozdania finansowe i
budżetowe;
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5) prowadzi obsługę finansowo – księgową dotacji celowych otrzymywanych
przez Gminę Wołomin na realizację zadań oświatowych;
6) przygotowuje wnioski o pozyskanie środków z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej;
7) prowadzi wspólną obsługę finansowo – księgową pracowniczej kasy
zapomogowo – pożyczkowej i zakładowego funduszu mieszkaniowego
Zespołu i obsługiwanych jednostek;
8) współpracuje z kierownikami obsługiwanych jednostek w zakresie
sporządzania projektów planów finansowych tych jednostek, w tym w
sprawach dotyczących wysokości środków finansowych przeznaczonych na
wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
9) prowadzi obsługę finansowo – księgową innych zadań zleconych przez
Burmistrza Wołomina.
§ 5.
W ramach wspólnej obsługi jednostek działających w systemie oświaty i wychowania
prowadzonych przez Gminę Wołomin, Zespół wykonuje w pełni obowiązki w zakresie
rachunkowości i sprawozdawczości obsługiwanych jednostek.
§ 6.
Zespół wykonuje inne zadania związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego
szkoły i przedszkola, powierzone przez Burmistrza Wołomina.
§ 7.
1. Pracami Zespołu kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Zespołu wykonuje Burmistrz
Wołomina.
4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec
pracowników Zespołu.
§ 8.
Szczegółową organizację funkcjonowania Zespołu określa regulamin organizacyjny ustalony
przez Dyrektora Zespołu, zatwierdzony przez Burmistrza Wołomina.
§ 9.
Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 10.
Zespół używa pieczęci podłużnej o treści „Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i
Przedszkoli w Wołominie”.
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