UCHWA A Nr V/45/07
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 20 marca 20007 roku
W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych
w Trzebnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi zku z art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 z pó niejszymi zmia-

nami)

Rada Miejska w Trzebnicy uchwala:

§ 1
Przyj

Statut Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy.

1. Postanowienia ogólne.
ZESPÓ
dzib

ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK O WIATOWYCH W TRZEBNICY z sie-

w budynku Urz du Miejskiego, Trzebnica pl. J. Pi sudskiego 1, zwany dalej

w skrócie ZAPO dzia a na podstawie Uchwa y Nr XII / 133 /99 Rady Miasta i Gminy
w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 1999 r.
ZAPO w Trzebnicy obejmuje swoj dzia alno ci publiczne sze cioletnie szko y podstawowe,
gimnazja, przedszkola, oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych, wietlice szkolne,
dowo enie uczniów do szkó na terenie Miasta i Gminy Trzebnica oraz hal sportow przy
ul. Ko cielnej, stadion sportowy przy ul. Sportowej i basen k pielowy przy ul. Le nej.

2. Cele i zadania
ZAPO jest jednostk bud etow Gminy realizuj

zadania w zakresie:

prowadzenia szkó podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddzia ów przedszkolnych w
szko ach podstawowych, dowo enia uczniów, udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
prowadzenia dzia alno ci sportowej i rekreacyjnej.

2.1 W zakresie spraw finansowych:
b) prowadzenie scentralizowanej obs ugi finansowo – ksi gowej,
b) sporz dzanie sprawozda , prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych,
c) opracowywanie planów dochodów i wydatków bud etowych,
d) opracowywanie zbiorowych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji
w zakresie zada o wiaty i wychowania,
e) opracowywanie projektów limitów w zakresie zatrudnienia i funduszu p ac realizowanego z bud etu gminy,
f) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo – bud etowej przez
jednostki obj te zakresem dzia

,

g) nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji w placówkach.
2.2 Prowadzenie spraw administracyjno – gospodarczych oraz sprawowanie nadzoru nad remontami bie cymi w placówkach.
2.3 Opracowywanie wska ników zada rzeczowych jednostek obj tych obs ug ZAPO.
2.4 Opiniowanie projektów planów opracowywanych przez jednostki obj te zakresem dzia ania ZAPO.
2.5 Prowadzenie spraw kadrowych.
2.6 Archiwizowanie dokumentacji.
2.7 Organizowanie i nadzorowanie dowozu uczniów do szkó .
2.8 Nadzór i dysponowanie transportem b

cym w posiadaniu gminy, przeznaczonym do

dowozu dzieci do szkó .
2.9 Wykonywanie innych zada zleconych odr bnymi umowami.
2.10 Prowadzenie rejestru niepublicznych placówek o wiatowych.
2.11 Nadzorowanie przestrzegania przez dyrektorów placówek o wiatowych przepisów i zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikaj cych z kodeksu pracy i innych przepisów zwi zkowych.
2.12 Pe nienie roli pracodawcy w imieniu Gminy Trzebnica dla dyrektorów placówek z wy czeniem nawi zania i rozwi zania stosunku pracy, wynagradzania i premiowania oraz
stosowania kar porz dkowych.
2.13 Organizowanie masowych imprez sportowo - rekreacyjnych.
2.14 Nadzorowanie i dysponowanie hal sportow przy ul. Ko cielnej w Trzebnicy.
2.15 Nadzorowanie i dysponowanie stadionem sportowym przy ul. Sportowej w Trzebnicy.
2.16 Nadzorowanie i dysponowanie basenem k pielowym przy ul. Le nej w Trzebnicy.

3. Organizacja i zakres dzia ania.
3.1 Zespó Administracyjny Placówek O wiatowych w Trzebnicy w rozumieniu przepisów
jest jednostk bud etow rozliczaj

si z bud etem gminy.

3.2 ZAPO dzia a na obszarze Gminy i podlega Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
3.3 Dyrektorowi ZAPO bezpo rednio podlegaj Dyrektorzy Szkó , Gimnazjów i Przedszkoli
w zakresie dzia

jednostki.

3.4 ZAPO w Trzebnicy kieruje dyrektor zatrudniany przez Burmistrza Trzebnica.
3.5 Dyrektor ZAPO zarz dza i reprezentuje go na zewn trz w oparciu o otrzymane pe nomocnictwo.
3.6 Dyrektor ponosi odpowiedzialno

za ca okszta t spraw wchodz cych w zakres dzia alno-

ci ZAPO.
3.7 W przypadku nieobecno ci dyrektora jego obowi zki na ten czas pe ni uprawniony pe nomocnik dyrektora ZAPO w Trzebnicy.

4. W sk ad Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy wchodz nast puj ce stanowiska pracy:
4.1 Dyrektor ZAPO
4.2 G ówny ksi gowy
4.3 Zast pca g ównego ksi gowego
4.4 Samodzielny referent do spraw kadr
4.5 Pracownicy dzia u rachuby i p ac
4.6 Kierownik obiektów sportowych
4.7 Mened er sportu
4.8 Pracownicy obs ugi obiektów sportowych
4.9 Kierowcy autobusów szkolnych
4.10 Opiekunowie dzieci doje

aj cych do szkó

5. Jednostkami organizacyjnymi obs ugiwanymi przez ZAPO s :
5.1 Szko a Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy
5.2 Szko a Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy
5.3 Szko a Podstawowa w Bole cinie
5.4 Szko a Podstawowa w Mas owie
5.5 Szko a Podstawowa w Ku niczysku

5.6 Zespó Szkó - Szko a Podstawowa i Gimnazjum w Uje

cu Wielkim

5.7 Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy
5.8 Przedszkole Nr 1 w Trzebnicy
5.9 Przedszkole Nr 2 w Trzebnicy
5.10 Przedszkole Specjalne w Trzebnicy

6. Podstaw gospodarki finansowej ZAPO jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez
Rad Miejsk w Trzebnicy, a ustalony przez dyrektora ZAPO.
W planie finansowym mog by dokonywane zmiany w ci gu roku zgodnie z obowi zuj cymi przepisami bud etowymi.

7. Postanowienia ko cowe
Zespó Administracyjny Placówek O wiatowych u ywa piecz ci pod

nej o brzmieniu:

ZESPÓ ADMINISTRACYJNY
PLACÓWEK O WIATOWYCH
PL. PI SUDSKIEGO
55-100 TRZEBNICA
tel.071-312 0259
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj zastosowanie przepisy powszechnie obowi zuj ce oraz przepisy Ustawy o systemie o wiaty.
9. Statut wchodzi w ycie z dniem zatwierdzenia.
§2
Traci moc Uchwa a Nr XXII/215/2000 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 listopada
2000 roku w sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych
w Trzebnicy.
§3
Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§4
Uchwa a wchodzi w ycie po 14 dniach od og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Dolno

skiego.

