UCHWAŁA NR VII.37.2015
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tj: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr L/304/94 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 marca 1994 roku w sprawie powołania
jednostki budżetowej wprowadza się następującą zmianę:
1) załącznik do uchwały stanowiący Statut Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie otrzymuje brzmienie
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia ogłoszenia uchwały w sprawie
utraty mocy uchwały Nr IV.15.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek
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Załącznik do Uchwały Nr VII.37.2015
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 marca 2015 r.
Statut Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy
Sztum nie posiadającą osobowości prawnej utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu oświaty.
§ 2. Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
§ 3. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Sztum,
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
3) MGZO – należy przez to rozumieć Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie,
4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie,
§ 4. 1. MGZO obejmuje swoją działalnością teren Miasta i Gminy Sztum.
2. Siedziba MGZO mieści się w Sztumie, przy ulicy Mickiewicza 39.
§ 5. Nadzór nad działalnością MGZO sprawuje Burmistrz.
§ 6. MGZO używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: Miejsko – Gminny Zespół Oświaty, ul.
Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, tel/fax (0-55) 640-63-27, NIP 579-15-37-169, REGON 170203843.
Rozdział 2.
Zadania Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
§ 7. Do zadań MGZO należy:
1. Obsługa administracyjna, finansowo-księgowa i organizacyjna żłobka, przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum:
1) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum,
2) Zespół Szkół w Czerninie, ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum,
3) Zespół Szkół w Gościszewie, Gościszewo 75, 82-400 Sztum,
4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, ul. Reja 15, 82-400 Sztum,
5) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum,
6) Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, ul. Chełmińska 7,
82-400 Sztum,
7) Publiczny Żłobek w Sztumie, ul. Chełmińska 7, 82-400 Sztum.
wykonywana na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy MGZO a placówką.
2. Wykonywanie prac związanych z realizacją zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności:
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1) obsługa administracyjna komisji powołanych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego,
2) obsługa administracyjna spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektora szkoły,
3) prowadzenie akt osobowych i przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów
placówek o których mowa w ust. 1,
4) opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu zadań oświatowych,
5) prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozów uczniów do szkół,
6) obsługa administracyjna spraw dotyczących kontroli spełniania obowiązku nauki od 16 do 18 roku życia,
7) obsługa administracyjna spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych,
8) obsługa administracyjna spraw związanych z udzielaniem materialnej pomocy socjalnej dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy.
3. Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Miejsko – Gminnym
Zespole Oświaty w Sztumie.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
§ 8. 1. MGZO kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności oraz reprezentuje instytucję na
zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.
4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza.
§ 9. 1. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, w stosunku do pracowników
zatrudnionych w MGZO wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy.
2. Pracowników MGZO zatrudnia i zwalnia Dyrektor MGZO.
§ 10. 1. Strukturę organizacyjną, zakresy zadań i odpowiedzialności oraz wykaz stanowisk w MGZO określa
regulamin organizacyjny opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora.
2. Organizację pracy oraz prawa i obowiązki pracowników MGZO określa Regulamin Pracy.
3. Zasady wynagradzania pracowników MGZO określa
Zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie.

Regulamin

Wynagradzania

Pracowników

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 11. 1. MGZO jest jednostką budżetową i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora na podstawie
uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Sztumie.
3. W planie finansowym mogą być dokonywanie zmiany będące następstwem uchwał Rady Miejskiej
w Sztumie lub zarządzeń Burmistrza.
§ 12. 1. MGZO pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a dochody odprowadza na rachunek
dochodów budżetu Gminy.
2. MGZO prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie
sprawozdawczość finansową.
§ 13. 1. Dyrektor zatrudnia i zwalnia głównego księgowego MGZO, który jest zarazem głównym księgowym
dla obsługiwanych jednostek, o których mowa w § 7.
2. Główny księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej MGZO.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 14. Zmiany w Statucie MGZO mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Miejsko-Gminny Zespół Oświaty jest jednostką o charakterze
usługowym, do której zadań należy przede wszystkim obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół.
Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność przeredagowania katalogu zadań Miejsko-Gminnego
Zespołu Oświaty w Sztumie wskazanego w § 7 ust. 2 statutu.
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