PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia
w sprawie : Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych
Na podstawie art. 238 § 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.
U. nr 245, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala statut Biura Obsługi
Szkół Samorządowych w Pleszewie w brzmieniu :
§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Biuro Obsługi Szkół
Samorządowych w Pleszewie.
§ 2. 1. Siedzibą Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest Pleszew.
2. Jednostka działa na terenie miasta i gminy Pleszew.
§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania jednostki stanowią :
1) art. 20 – 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
2) art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
3) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
4) uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie Nr VIII/86/99 z dnia 22 kwietnia 1999 roku
w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych,
5) niniejszy Statut.
§ 4.1. Przedmiotem działalności Jednostki jest obsługa ekonomiczno -administracyjna szkół
i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
zwanych
dalej placówkami oraz organizowanie wspólnej obsługi finansowej
prowadzonych szkół i placówek .
2. Podstawową działalność Jednostki stanowi obsługa szkół i placówek, o których mowa
w ust. 1 w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych i ekonomicznych
oraz nadzór i wspomaganie procesu
planistycznego, koordynowanie prac
związanych z remontami, gromadzenie oraz opracowywanie danych z poszczególnych
szkół i placówek, udział w kontroli wewnętrznej, organizacja dowozów uczniów.
Podstawową działalnością Jednostki jest także organizowanie wspólnej obsługi
finansowej szkół i placówek.
3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor Jednostki i upoważnieni przez
niego pracownicy mają prawo wstępu do nadzorowanych jednostek i prawo wglądu
do
dokumentacji, żądania wyjaśnień i niezbędnych informacji w zakresie
realizacji budżetu.
4. Jednostka prowadzi sprawy organizacji szkół i placówek, sprawy osobowe dyrektorów
szkół i placówek, przygotowuje dokumentację w zakresie współdziałania organu
samorządowego z Kuratorium Oświaty w zakresie sieci szkół i placówek, pracy
dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli, nadzoru pedagogicznego i powoływania
dyrektorów szkół i placówek.
§ 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie
o finansach publicznych.

§ 6. Jednostka może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane
w ustawie o finansach publicznych i w uchwale Nr XXXII/225/2005 Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie jednostek budżetowych, które mogą
tworzyć rachunki dochodów własnych, ustalenia źródeł tych dochodów oraz ich
przeznaczenia.
§ 7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor Jednostki
i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Jednostki.
§ 8. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.
§ 9. 1. Jednostką kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz.
§ 10. 1. Do zadań Dyrektora Jednostki należy w szczególności :
1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi
w dyspozycji Jednostki,
3) opracowywanie planów działania Jednostki i przekładanie sprawozdań z ich
wykonania,
4) przekazywanie Burmistrzowi informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej
działalności Jednostki.
2. W stosunkach z innymi podmiotami Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza.
3. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
wobec pracowników Jednostki.
§ 11. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają
przepisy odrębne.
§ 12. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.
§ 13. Traci moc Statut Biura Obsługi Szkół Samorządowych stanowiący Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr VIII/86/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie
utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do uchwały Rady Miejskiej z dnia ........
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych nakazuje dopasowanie
statutów jednostek budżetowych do wymogów określonych tą ustawą. Przedstawiony projekt
uchwały czyni zadość tymże wymaganiom a jednocześnie porządkuje kwestie organizacyjne
i kompetencyjne dotyczące funkcjonowania Biura Obsługi Szkół Samorządowych.

