
UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Czernikowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 9 ust. 1, art. lOa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j.t. ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) uchwala 
się , co następuje :

§ 1. Nadaje się statut Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 22 lutego 2011 r. 
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Gminie Czernikowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/95/2016 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 28 października 2016 r.

STATUT
ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W CZERNIKOWIE

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1.Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 
a w szczególności:
l )Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j.t.)
2)Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. 
z późn. zm.)
3)Ustawę z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 j.t .)
4)Niniejszy statut.
§2. 1.Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie zwany dalej Zespołem jest jednostką obsługującą 
w rozumieniu art. 10 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Siedziba Zespołu mieści się w budynku Urzędu Gminy Czernikowie przy ul. Słowackiego
12.

3.Obszarem działania Zespołu jest teren gminy Czernikowo
4.Celem działalności Zespołu jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu edukacji 
publicznej na terenie gminy Czernikowo oraz wykonywanie innych zadań obsługowych 
zleconych przez organy gminy.
5.Zespół używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:
Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie
Ul Słowackiego 12 
87-640 Czernikowo
Na pieczęci mogą być również zamieszczone: dane teleadresowe, numer regonu i NIP. 
6.Zespół może używać nazwy skróconej o następującej treści „ZOS w Czernikowie”
7. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć także przedszkole.



Rozdział 2 
Zakres działalności

§3.Zespół realizuje w szczególności zadania w zakresie:
1) zapewnienia warunków działania szkół i przedszkoli , w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki;
2) wyposażenia szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania zadań statutowych;
3) zapewnienia warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
4) zapewnienia obsługi finansowej szkół i przedszkola, w tym w zakresie wykonywania 
czynności, o których mowa art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
0 rachunkowości;
5) przygotowanie list płac i organizowanie wypłat wynagrodzeń pracowników ZOS
i obsługiwanych jednostek
6) sporządzanie dokumentacji ZUS pracowników ZOS i obsługiwanych jednostek;
7)zapewnienia obsługi organizacyjnej szkół i przedszkola;
8)przeprowadzanie czynności w zakresie obsługi postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o stopień awansu zawodowego;
9)wykonywanie czynności proceduralnych w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora 
szkoły;
10)współpraca z organem nadzoru pedagogicznego
11) organizacja i prowadzenie postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły;
12) realizacja zadań związanych ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych;
13) realizacja programów rządowych w zakresie oświaty;
14) opracowywanie i realizacja programów i projektów dotyczących oświaty finansowanych 
z różnych źródeł, w tym z funduszy unijnych
15) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowych
16) prowadzenie „Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych”
17) organizacja i nadzór nad dowozem uczniów do szkół
18) opracowywanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań oświatowych i innych sprawozdań 
wymaganych przepisami;
19) przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów oraz materiałów informacyjnych 
dotyczących oświaty.
20) współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych
21) współdziałanie z Radą Gminy i jej komisjami
22)współdziałanie z GOPS i innymi instytucjami w sprawach dotyczących uczniów szkół
23)wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy
§4. Wykaz placówek obsługiwanych przez ZOS stanowi załącznik do niniejszego statutu.



Rozdział 2
Organizacja jednostki

§4. 1. Bieżącą działalnością ZOS kieruje Kierownik , który reprezentuje go na zewnątrz.
2.Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Czernikowo, który jest zwierzchnikiem 
służbowym Kierownika.
3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta 
Gminy Czernikowo.
4. Szczegółowy zakres działań , strukturę organizacyjną ZOS oraz zakres kompetencji 
i odpowiedzialności osób zatrudnionych w ZOS określa Regulamin organizacyjny ZOS 
wprowadzony przez Kierownika ZOS w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czernikowo.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 5.1. ZOS jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych oraz w ustawie 
o rachunkowości.
2. Podstawą działalności ZOS jest roczny plan finansowy.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§6. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie jego nadania.



Załącznik
do Statutu Zespołu Obsługi Szkół 
w Czernikowie

Wykaz jednostek obsługiwanych przez Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie:

1.Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie
2. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie
3.Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osowce
4. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie
5.Szkoła im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu
6. Szkoła Podstawowa w Makowiskach
7. Przedszkole Publiczne w Czernikowie
8.Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie



Uzasadnienie

25 czerwca 2015 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie pracy oraz obniżenie kosztów 
funkcjonowania samorządów.

Przepisy przejściowe nowelizacji ( art. 48) stanowią , że dotychczasowe jednostki będą 
funkcjonować nadal, jednakże będą musiały dostosować w ciągu roku od dnia wejścia w 
życie nowelizacji do jej wymogów swoje działania i wewnętrzne procedury.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym daje możliwość gminom 
tworzenia jednostek organizacyjnych w celu wykonywania zadań ( art. 9 ust. 1). Jednym z 
zadań własnych gminy są sprawy z edukacji publicznej ( art. 7 ust. 1 pkt 8).

Art. 10 ustawy o samorządzie gminnym daje gminie możliwość zapewnienia wspólnej 
obsługi jednostkom organizacyjnym gminy.

W związku z w/w zapisami ustawy zaistniała potrzeba zmiana Statutu Zespołu Obsługi 
Szkół w Czernikowie, który będzie wykonywał zadania w obszarze edukacji publicznej i 
jednocześnie będzie jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym.


