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STATUT

Gminnngó Zespółu Ekónóniiónnó-Arlniinistrnóyjnógó Szkół

w Opinógórnó Górnej

Rózdninł I
Pnstnnówiónia ógólnó

% i.

Gminny Zórpół Ekónóniiónnó-Aóministrnóyjny Snkół w Opinógórnó Górnej

nwnny dalej ,„Zórpółónf' jest jóónóstką nrgnninnóyjną Gminy Upinógórn Gómn

i innkójónnjn jnkó jódnóstkn I::nriżrrtnwn.

śś.-2.

i. aónóni dninłnnin Zespółu jest óhsnnr nóminintrnnyjny Gminy Upinógórn

Górna.

2. Siódnihą Zónóółn jest budynek Urnędu Gniiny ILĘ'Illriinngórn Górna

ul. Z. Krasińskiógó 4-

«53.

Nnrlnór órgnninnóyjny, mórytórycnny i iinnnsnwy nad Zóspółóin sprawuję

Wójt Gminy.



Rnatiaiał 11
Zadania Zaapnłn

ĘŁL

Znana-i wyknnnja następująca nadania:

]. Frnwadai nhałngę aknnnmicann » administracyjnai finananwn » kaięgnwa

aakćł.

2, Praygntnwuja dla nrgantiw Gminy infnrmanja i analiay dntycaaaa stanu

i funkcj nnnwania aaktił.

3. Wyknnuja zadania ala-anna praaa Wójta Gminy.

«35.

W calu aanawniania raaliaaaji aadań atatntnwynh Zaapnł współpracuje

a właściwym Kuratntium Gświaty, a także innymi pndmintami daiałajacym

w aakraaia nawiaty.

55.

Sanaagnłnwy aakraa claiałania, kmnpatanaja nraa uprawnienia pnaaaaagnlnyah

aaknł nkraa'laja ich Statuty nraa właściwa praapiay prawa.

adaiał [II
Grganiaaaja Zaapnłu

«ET.

I. Na naala Zaapnłu atni ”dymktnr. któragn aatrucinia Wójt Gminy.

2. Dyrektnr Zaapnłu jaat kiarnwnikiam Eakładu pracy dla waayatkinh

aatrudninnyah FTEEDWHikGW' w Zaapnla.



3. Dyrektor Zeapołu ponoei odoowiedaialnoa'r': ea eałokaatałt daiałalnoe'oi

Zespołu, w tym ea prawidłowość gospodarki finansowej oraa roeiioaa

eię Ze swojej daiałainoa'ei praed wojtem Gminy.

aa

Do aakreau daiaiania Dyrektora naie'ay w aaeaegolnośoi:

i . Kierowanie bieżąca daiałalnośeia Zeapołu

E-J Repreeentowanie Zeapołu na gownatre

Wepołoraea a organem prowadeaeym nadadr oedagogieeny

1IINaoołdeiałanie ae Skarbnikiem Gminy, dyrektorami olaoowek w sprawie:**-”':tj

egodnego a prawem wdrażania przepisow płaooayeh w tyoh olaeowkaeh

5, Wykonywanie innyeh eadari aleoonyoh preee Wdita Gminy.

Rozdeiał [if

Gospodarka finansowa Zeaoołu

59.

] . Zespoł ooaiada odrebne raohunki bankowe.

2+ Zespoł w aakreaie orowadaonej goapodarki budżetowowtinaneowej roalieaa

sie a budżetem Gminy Opinogora Górna

3. Podstawa goaoodarki tinanaowej Zeepołu jeat rooany plan finansowy:

4. Zmiana piano finanaowego może być dokonana tylko po upreednim

wprowadaeniu amian w hudeeeie Gminy w trybie takim

jak dla jego oohwaienia.



5. Zas-pał panaai wydatki aaabawa awiaaana a wynagmdaaniami praaawnikaw

Zaapału, a także : utrayraaniam bazy matariaława-taahniaanaj,

w tym aabaapiaaaania i utraymania lokalu.

Ruaclaiał V

Faatanuwiania kańaawa

Ell]

Saaaagńława argaaiaację wawaętrana Zaap-ała akraśla regulamin arganiaaayjny,

który uatala Dyrektar.

% 11.

W Sprawach niauragulawanyah niaiajaaym statutem maja aaataaawania

adpuwiatinia praapiay prawa,

a 12.

Zmiany w statucie maga być dakanywaaa w trybia określanym

dla jego nadania.


