
UCHWAŁA NR XXIV.150.20 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 25 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi do Spraw Oświaty, Kultury 
i Sportu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III.15.14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie nadania 
Statutu Gminnemu Zespołowi do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 65) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule uchwały i w § 1 uchwały po wyrazach „Spraw Oświaty" skreśla się przecinek oraz wyrazy 
„Kultury i Sportu”; 

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Katarzyna Klimek 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV.150.20 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 25 września 2020 r. 

STATUT 
Gminnego Zespołu do spraw Oświaty 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Zespół ds. Oświaty w Rawie Mazowieckiej zwany w dalszej części Statutu ,,Zespołem" jest 
jednostką organizacyjną Gminy Rawa Mazowiecka działającą na podstawie przepisów: 

1) Uchwały Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 1995 roku w sprawie powołania jednostki 
budżetowej po nazwą Gminny Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Rawie Mazowieckiej; 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

7) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

8) innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych; 

9) niniejszego Statutu. 

§ 2. 1.  Zespół jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Rawa Mazowiecka, nie  posiadającą 
osobowości prawnej. 

2. Zespół jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka. 

3. Siedziba Zespołu mieści się w budynku, stanowiącym własność gminy położonym w Rawie 
Mazowieckiej, adres: Aleja Konstytucji 3 Maja 32. 

§ 3. Zespół działa na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka. 

§ 4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne 
działające w zakresie oświaty. 

Rozdział 2. 
Przedmiot działalności jednostki 

§ 5. 1.  Przedmiotem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi finansowo - księgowej 
i administracyjnej szkół oraz wykonywanie innych zadań w zakresie oświaty powierzonych przez organy 
gminy. 

2. Zespół spełnia funkcje pomocniczo - wykonawcze i koordynujące w stosunku do szkół oraz współdziała 
na bieżąco z dyrektorami szkół w zakresie całości problematyki oświatowej. 

3. Do zadań Zespołu należy: 

1) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie realizacji zadań oświatowych leżących 
w kompetencjach organu prowadzącego oraz dotyczących budżetu oświaty; 

2) przygotowywanie materiałów dotyczących ustalania planu sieci publicznych szkół; 

3) opracowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy Rawa Mazowiecka w części dotyczącej 
działalności oświatowej; 

4) koordynacja i nadzór nad realizacją budżetu oświaty, w tym nad dokonywaniem zmian w planach 
finansowych szkół; 
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5) opracowywanie sprawozdań i analiz w zakresie zadań realizowanych przez szkoły oraz Zespół; 

6) weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i przygotowanie ich do zatwierdzenia przez Wójta Gminy; 

7) kontrola spełniania obowiązki nauki przez uczniów 16 - 18 lat; 

8) organizacja dowozu uczniów do szkół; 

9) organizacja dowozu uczniów, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, do szkół; 

10) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół; 

11) przygotowanie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół; 

12) koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli i doskonalenia zawodowego; 

13) organizacja komisji powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego; 

14) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych, oraz opracowywanie opisowych analiz 
wykonania budżetu oświaty; 

15) prowadzenie rachunkowości, obsługa płacowa, bankowa i kasowa szkół; 

16) obsługa funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli; 

17) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie gminy Rawa 
Mazowiecka; 

18) prowadzenie obsługi wypłat związanych z kształceniem młodocianych pracowników dla pracodawców; 

19) świadczenie dla uczniów pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, oraz pomocy w ramach 
programów rządowych; 

20) prowadzenie innych spraw oświatowych, których obowiązek prowadzenia został ustawowo nałożony na 
Gminę Rawa Mazowiecka; 

21) współpraca ze stowarzyszeniami, nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie działań oświatowych 
i edukacyjnych. 

4. W celu realizacji zadań statutowych Zespół współpracuje z organem nadzoru pedagogicznego oraz 
jednostkami organizacyjnymi Gminy Rawa Mazowiecka. 

Rozdział 3. 
Zarządzanie i organizacja jednostki 

§ 6. 1.  Działalnością Zespołu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Rawa Mazowiecka. 

3. Dyrektor Zespołu działa jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta 
Gminy Rawa Mazowiecka. 

4. Dyrektor zapewnia właściwą organizację pracy Zespołu oraz odpowiada za całokształt jego działalności. 

§ 7. 1.  Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych 
w Zespole. 

3. Do dyrektora oraz pracowników Zespołu mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach 
samorządowych. 

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Zespołu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Zespołu 
w formie zarządzenia i zatwierdzony przez Wójta Gminy. 

2. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Zespołu określa ustawa 
o pracownikach samorządowych. 
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Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa jednostki 

§ 9. 1. Podstawę gospodarki finansowej Zespołu stanowi plan finansowy obejmujący dochody i wydatki 
jednostki. 

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu reguluje ustawa o finansach publicznych oraz ustawa 
o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi. 

3. Zespół prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym dla jednostki budżetowej planem kont oraz 
sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 10. 1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy Rawa Mazowiecka. 

2. Zespół używa pieczęci podłużnej o brzmieniu: ,,Gminny Zespół ds. Oświaty w Rawie Mazowieckiej". 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

4. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.
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